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Sérilagi prentafr úr fyrsta Bindi

ÍSLENDÍJSGA SAGNA.



EL-d le^giast fyrlr almennings sjónir brot fau, seni

ennú til eru af HeiSarvíga- og Vigastvrs sögum, og sem skíra

fni þeiin atburöum, er voru hvaÖ merkastir og elztir í forntiö

á Islandi. Skal liér nú nokkuft segja frá útbúnaöi peirra

:

I. HEIÐARVIGASÖGUBROT. petta er síöari

lilutinn sögunnar, sem Dr. Hannes Finnsson á ferð-

areisu sinni í Stokkhólmi áriö 1772, var svo heppinn að
uppgötva og skrifa út af skinnbókinni Nr. 18 í 4blf. í Forn-
ritasafninu á konúngsins stóru bókahirzlu; auk fyrra hlutans
vantaði í skinnbókina ,

livaðan sÖgubrot {>etta er tekið, 3 blöð,

2 á einum stað og eitt á öðrum, og er |>ess viSgetið í athuga-
semdunuin; paraðauki voru hér og hvar einstöku orð og
klausuhlutar svo ináöir, að ólesandi {jóktu, og er pað, hvar
svo stóð á , sýnt með merki {>essu (* * *). Handrit {>að

, sem
sögubrot petta liér er prentað eptir, liefir átt hreppstjórinn
porsteinn Gíslason, sem góðfúsliga lánaði {>að áriö 1 828
Gand. Theol. ^orgeiri Gutraundssyni til afskriftar,

var {>aÖ meö lipurri hálfsettri liendi, og mjög bundið, en
skrifaö meö mikilli nákvæmni og athugasemi, hefir því aö
mestu orörétt fylgt veriÖ ({>ar annaÖ handrit var ekki fáanligt),

og einasta fácin orÖ eptir ágizkun leiðrétt. þareð bæöi orðfæri
brots {>essa og samhljóöa vitnisburðr fleiri Islands sagna sannar,
aÖ Heiöarvígasaga er ein hin elzta af Islands sögum, og þareö
efni hennar er all-merkilgt og fróöligt, J>ókti vel falliö aö prenta
liér brot liennar, og þannveg geyina {>ær einustu leyfar

,

sem nú eru til af sögu þessari
,
fornritavinum til J>óknunar.

II. Ágrip VÍGASTVRSSÖGU og fyrra parts
HEIÐ ARVIGASÖGU, ritaö af Jóni Ólafsyni frá
Grunnavik

;
árið 1727 eða snemma á árinu 1728 fékk Próf.

Ar ni M a g n ú s s o n til láns lijá svenskum manni, fyrra part
skinnbókarinnar Nr. 18 í 4blf, livörrar liér aÖ ofan er getið,
livar á var Vigastýrs-saga, og byrjun eöa fyrri hluti
Heiðarvígasögu, og lét útskrifa hana; hvörsu skinnbók
þessari liafí háttað verið, og hvörsu hraparliga hún tortyndist sézt

bezt af formálanum framanvið, sem er með Jóns Olafsson-
ar eigin liendi, oghljóðar {>annig: uHér skrifast inntak {>eirr-

ar mernbranæ, sem á var Fraginentið af Vígastýrssögu, hverr-
ar appendix að er Heiðarvigasaga, sú membrana var léð af
Svenskum , Ass. Á r n a Magnússyni, og skrifaöi eg liana
upp fyrir liann, um áramótin 1727—28; hún var í svo liátt:

tvö örk i 4to, samanfest nieð hamp]>ræði, voru 8 blöð í öðru,
sumstaöar litið máð, en ínjög mikið á scinustu blaösiðunni

,

lemmata vorúrauð, ennumerus capitum enginn, Iuin var meö
góðu ok jöfnu scttletri

,
mjög eptir látinu prentstafa formi,

rituð hérum 1360, að J>vi er Ass. Arni sagði, meö hans bók-
um brann hún siðan í Kaupinhafnar eldsbrunanum 1728. f>að
sem undan gekk berserkja drápinu, og }>ar til er pórhalli kom
í sakir viö Styr, man eg eigi glöggvara enn liér er sett; af



históriunni um vig Styrs, atrekandanum til þess, og liefnd-

unum eptir liann, er án efa engu gleymt, Jjví er í membrana
stó'5 ,

og eigi fjærri J>ví niðrraÖaÖ efninu ; en hversu Heiftar-

vigin knýttust þarviö
, var svo, eör mjög likt sem hér

greinir, um nöfn ]>eirra manna
, sem litiö koma viÖ söguna,

hefi eg umgetiö, hvar eg eigi man J>au glöggt, svo og um
hæjanöfn , var mör eigi auöveldt J>§u aÖ muna

, J>vi eg hefi

Jiverki veriö i Eyrarsveit, né J>ar í BorgarfirÖi, sem sagan mest
umgetr, og eru J>ær sveitir, svo at segja , mér alls ókunnar,

eg las og ekki membranam yfír optar enn í J>ví eina sinni,

er eg skrifaöi hana upp, og er nú síöan heilt ár og nokkrir
mánuÖir, var mér

J>á
annaraaölesa hanarétt, enn setja rikt á

mig sögunnar efni
,

J>ar til vissi eg mér vist aö rita enn
J>á

annaÖ exemplar af lienni á nýjan leik. £etta liefí eg helzt J>ar

fyrir uppteiknað aÖ menn nærri lagi viti, hvaÖ mikiö J>ctta

Fragment innihélt, og hvílíkt innihaldiÖ hafi veriö
, J>eim til

vilja ,
er J>að eigi forsmá, heldr v,el viröa

,
hvers eg vænti;

— J>eirra J>énus*uvil. vin — Jón Olafsso n.” Héraf sézt að
skinnbókarblöö J>au, sem Dr. F i n n s en fann af HeiÖarvigasogu-
brotinu, og sem liér er nú pyentað í bindi J>essu, hafa heyrt því
skinnbókarbroti til

,
sem A r n i M a g n ú s s o n fékk til láns,

og hv^rs inniliald og ágrip sá nafnkendi fornfræöayökari

Jón Olafsson hefir uppteiknaö svo vel, sein hann mundi
J>aÖ ;

er ágrip J>etta J>ví hér prentað, aÖ J>að J>ikir fróðligt,

og líka af J>ví, aÖ öll von er liorfin að geta fengið J>aÖ full-

koinnara; en J>ví er J>aö prentaö með smærra letri, aö trú-

ligt er að hér sé sagt of eða van á mörgum stööum, frá J>ví

sem stóð á bókfellinu, og sé }>ví ekki ágripið aö öllu svo áreiÖ-

anligt, sem frumritiÖ var, og sem sá liógværi höfundr í for-

mála sinum ekkiheldr l,eggr dulur á; er ágripiö orörétt prentaÖ
eptir liandriti Jóns Olafssonar, meö J>eim athugaseind-

um er honum hefir sýnzt að gjora J>arviö; ym< oröatiltæki

og talsliættir ,
sem höfundr ágripsins var viss um aö voru

sogunnar eigin orÖ, eru meö gisnara letri sett, livar hann J>ar

á mót ekki var viss um eittlivaÖ, hefr hann J>ar viösett m. m.,

sem prentaö hefir veriö í atliuga^emöunum, og sem J>ýöir : m i g
minnir; og J>areÖ hann livaö lielzt hefir veriö í óvissu meö
nokkur mannanöfn, svo liafa livorki manna, né staöa-nöfn úr
ágripi J>essu verið tekin í registrin, sem eru aptanvið bindi

J>aö, úr hvörju J>etta er sérilagi prentaÖ, og sem einasta ná til

niðrlags Heiöarvigasögu-brots.
Aö litbúnaöi sagna-brota J>essara í öllu tilliti hafa í sam-

éiningu starfaö tveir af meðlimum F o r n r i t a n ef n d-

a r Félagsins, y f i r k e n n a r i , C a n d. fonciíu G u n-
UUKDSSON og Caild. foRSTIIKH Helgxsok.

Kxuimxu KIHÖFS, 1>AG 28 Jaw. 1829.
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Heidarvígasögu brot.

* * *VIðaiiköstr, saknar hann nú hestanna, ok

leitar ok fiðr * * * þikkir vera illa * * * ner við,

ok ferr nú til fundar við þórarinn, verðr nú við

hatin skapfátt, veitir honum áverka svá næsta

mikinn, at hánum er J>at gyldr þykkr, ok eigi

banvænligr ;
en þaðan af kemr þat fyri þá

Höskuld ok Eylíf, beiða þeir bóta fyri þíngmann

sinn ; hann lætr eigi bráðt við því, ok eigi sætt-

ust þeir á þat, ok stendr nú svá búit um hríð.

Barði hafði verksmíð mikinn, ok þeir bræðr,

suinar þat, ok fór verk vel fram um sumarit,

er nú var betr tilskipat enn fyrr. Nú er þar

komit sumri, at sjö vikur lifa sumars; þá ferr

Barði at hitta þórarinn, fóstra sinn, til Lækjamóts;

þeir hjöluðust opt ok laungum við fóstrarnir, ok

vissu menn úglöggt, hvat þeir mæltu. Nú man

vera mannamót, segir þórarinn, á milli Hoís ok

Hunavatns, þar sem heita þíngeyrar, en ek hef

því ráðit, engin váru hér til; nú skaltu þángat

fara, ok reyna vini þína, fyri því, at nú vættir

V



4 Heiðarvígasögu brot. 1 K.

mik, at menn sé forkunnar margir, er lengi hefir

dvalizt, man þar nú vera fjölmennt; vættir mik,

at þar komi Haldórr, fóstbróðir þinn; bið hann

föruneytis ok brautargengis, ef þér er hugr á

at fara yr héraði á braut, ok hefna bróður þíns.

Bær heitir á Bakka, hann erfyrirutan Húnavatn,

þar bjó kona sú, er þórdís hét, ok var kölluð

gefn, ok var ekkja; með henni var at ráðum

maðr sá, er Oddr hét, hann var gyldr maðr fyri

sér, ekki var hannemskostarfégöjigr eðaættstórr:

hann ræðr svörum. þar er kallat í sveit þeirri

at Kólgumýrum, ok eru þar bæir margir, ok

heitir einn bær at Meðalheimi; þar bjó sá maðr,

er þorgils hét, hahn var systrúngr Gefnar-Odds

at frændsemi, ok var hraustr maðr, ok skáld

gott, ok átti góða kosti fjár, ok gyldr maðr fyri

sér: kveð hann til farar með þér. Bær heitir

at Búrfelli, miðlum Svínavatns ok Blöndu, þat

er á Hálsi út; þar bjó sá maðr, er Eiríkr hét,

ok var kallaðr Eiríkr víðsjá, hann var skáld

ok eigi lítill fyri sér: hann skaltu kveðja til

föruneýtis með þér. I Lángadal heitir bær

at Auðólfástöðum, þar l)jó sá niaðr, er Auðólfr

hét, hann var góðr drengr, ok mikill fyri sér;

bróðir háns er þorvaldr, ok er eigi hans við

förina getit; hann bjó þar sem hfeitir í Sléttadal,

þat er upp frá Svínavatni, þar eru tveir bæir, er

svá heita; hanh var stérkastr maðr at afli fyri

norðan land: eigi skaltu hann kveðja til þessarar

ferðar, ok kemr til þess skapferði hans. ~Bær

heitir at Svínavatni; ok bjó þar sá maðr, er

Sumarliði hét, ok kallaðr gjallandi, auðigr at fé
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ok mannvirðíngum.; með honum var heima

dótturson hans, ok heitir þorljótr gjallandafóstri,

hraustr maðr: bið hann til föruneytis með þér.

Eyjólfr hét maðr, bjó at Asmundargnúpi, þat

er milli Vatns ok Víðidals: hann skaltu hitta, bið

hannfara með þér, hann er vinr várr; nú vættir

mik, segir hann, at lítt verði íráðit. þetta. flytr

þú fram með mótnu 1 **, ok leitar þá við

þá um þetta mál, ok segir svá, at þeir séu eigi

skyldir til farar með þér, ef eigi þú kemr þann
næsta laugardag tilhvársþeirra, eríimm vikur eru

til vetrar, ok þaðan skaltu eigi hafa þann, er

þá er eigi búinn, þvíat sá er engi eyrögr. því

skaltu þessa menn velja til farar með þér, en

eigi aðra sveitarmenn, at þessir eru nauðleita-

menn hvárr annars, ok eigu allir góða kosti, ok

svá frændr þeirra eigi síðr, ok er þat þvílíkt,

sem eru sjálfir, ok þessir eru röskvastir af öllum

þeim, er þar eru í Víðidal ok öllum * sveit-

um, ok þeir manu yðr bezt viljaðir, en várir

vinir hinir inestu. Nú- er þat úglíkt at hafa

með sér góða drengmenn ok hrausta, eðr ein-

hleypínga, þá er sér eiga eigi góðs kosti, ef

nokkut hendir til vandræða. Nú eruokráðnir til

farar með þér heimamenn þínir ok nábúar, er

bæði eru frændr þínir ok tengdamenn : EyjóJfr,

mágr þinn, frá Borg, hann er hraustr maðr ok

góðr drengr. Bær heitir í Vestrópi á þernumýri,.

þar búa bræðr tveir, heitir annar þóroddr, þor-

gils annar, ok váru Hermundarsynir, bræðrúngar

Barða at frændsemi, ok áttu góða kosti fjár,

likliga: á mótinu.
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miklir kappsmenn ok góðir áræðis: þeir eru

ráðnir til farar með þér. Nú ro þeir ráðnir bræðr

til farar þrír. Enn eru nefndir bræðr tveir, er

þar váru heima með honum, ok hét annar Dagr,

en annar Olafr, þeir váru systrúngar Barða, ok

höfðu þar uppvaxit með Guðmundi: þeir eru

ráðnir til farar með þér. Enn eru nefndir tveir

menn, hét annar Grís, ok var kallaðr Koll-Grís,

hann var þar uppfæddr í Asbjarnarnesi, en hann

var hagr ok verkstjóri þeirra, ok hafði þeim

lengi verit velviljaðr; annar hét þórðr, ok var

kallaðr melrakki, var fóstri þeirra þuríðar ok

Guðmundar, höfðu þau hann tekit barn af

válaði ok fætt upp; hann var alroskinn ok vel

at sér gerr, ok þat segja menn, at fyrir honutn

var enkis örvænt, orðs né verks, ok unnu þau
honum mikit, ok virðu hann meira enn hann var

verðr; harin er ráðinn til heimanferðar með þeim.

Nú ro nefndir þeir menn, er fara skyldu með
Barða. Nú er þeir hafa slíkt talat, skiljast þeir.

Drottinsdaginn kemr Barði til Lækjamóts, ok
ríðr þaðan til mannamóts; ok er hann kemr
þar, þá er þar komit fjölmenni mikit, ok er

þar skemtan góð; bar* mönnum nú forkuðr á

skemtan, er lengi höfðu verit niðrlögð manna-

mót. Nú var lítt íráðit þótt mönnum væri

tíðrætt á þeim fundi. Takast at orðum þeir fóst-

bræðr, Haldórr ok Barði, spyrr Barði, hvárt hann

vildi fara með honum nokkut um haustit yr hér-

aði. Haldórr segir, at eigi man þat þikkja minn-

x
) inúskc rctturu: var.
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ar handar mikilmannliga til orðs, at ek |>ikkjumst

eigi búinn at fara; nú er ferð mín albúin á

braut, en ek hef ætlat at fara tvívegis til Nor-

egs; nú hef ek þat ætlat, ef svá ferr sem ek vil,

at koma þér at liði er meira væri, ef [>ú þyrftir

nokkra nauðsyn héðan frá, fyri því at margir

eru betr tilfallnir fararinnar, at f>ví er ek hygg

Þú vílir fara. Barði lætr sér skiljast at svá er

sem hann sagði, ok kveðst honum mundi eigi

verri vin enn áðr. En ek man biðja J>ik nokkurs

lutar, segir Haldórr; |>at var hér í sumar, at

mik skildi á við mann þann, er heitir þórarinn,

ok varð hann fyrir áverka af mínu tilræðij hann

er lítilsverðr fyri sínar sakir, en þeir menn
beiða bóta fyrir hann, er mikils ro verðirj nú

hæiir mér eigi at varna þeim bóta, þeim Hösk-

uldi ok Eylffi$ vil ek þú sættist á málitfyri mína

hönd, en ek get eigi af inér, þó hefi ek áðr

synjat at bjóða þeim yfirbætr. Barði gengr

þegar at hitta þá Höskuld ok Eylíf, ok tekr

þegar málit fyri Haldór, ok leggja þeir fund

með (sér), at sættast á málit, er fjórar vikur eru

til vetrar, at Klifum at búi þórarins. Nú kemr

Barði at máli við Gefnar-Odd, at hann fari með
honum til Borgarfjarðar suðr. Oddr svarar bráðt

þessu máli: þóttú hefðir kvaðt vetri fyrr eðr

tveimr, þá mundi ek þó búinn þeirrar ferðar.

þá hitti Barði systrúng Odds, þorgils, ok talar hit

sama mál. Hann svarar: þat manu menn mæla,

at eigi hefir þú þessa fyrr kvaðt, enn ván var,

ok man ek fara, ef i>ú
vilt. Hittir hann Arn-

grím, fóstra Auðólís, ok spyrr, ef hann muui
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vera í för með honum. Hann svarar: búinn

em ek, J>egar þú ert búinn. Slíkt hit sama

mælti hann við alla þá, er fyrr váru nefndir,

ok tóku allir vel máli hans. Nú mælti Barði

:

þér hafið haft drengiliga af þessu við inik, nú

man ek kváma laugardaginn til yðar, erfimm vikur

eru til vetrar, ok ef ek kem eigi svá, þá eruð

þér enkis skyldir með mér at fara; ríða nú heim

af mannamóti. Hittast þeir nú fóstrarnir, þór-

arinn ok Barði, ok segir Barði honum, hvat

þeir Haldórr ræddust við. þórarinn lætr (vel)

yfir því, ok kvað eigi at síðr þessa för mundu
framkomast, þó eigi færi hann: ok má hann

enn vel koma þér at haldi; fyri því hefik fyri

svá skömmu gjört vart við þessa för, at ek vildi

sem síðst komi fiétt áðr í hérað þeirra Borg-

firðínga. Nú líðr fram at föstudeginum í hinni

séttu viku; ok at eikð dags þá koma heim hús-

karlar Barða, ok höfðu þá lokit mjök svá hey-

verkum. Barði var úti ok þeir bræðr, er þeir

kvámu heim verkmenn, heilsuðu þeir þeim vel

;

höfðu þeir ineð sér verkfæri sín, ok dregst

þórðr melrakki eptir með ljáorf sitt. Barði

mælti: dregr melrakki eptir sér halann nú. Svá

er, segir þórðr, at ek dreg eptir mér halann

minn, ok ber ek lítt upp eða eigi, en þess var-

ir mik, at þú dragir halann þinn mjök lengi

áðr, enn þú hefnir Halls, bróður þíns
;
en Barði

hefndi honum engu orði. Gánga menn lil borða.

þeir bræðr inatast skjótt, ok stíga undan l>orð-

um þegar, ok gengr Barði fyri þórð melrakka,

ok mælti við hann, leggr fyrir hann verk, hvárt



1K. Helðarvígasögu brot. 9

hann skal gjöra um aptanínn ok um dag eptir,

Jaugardaginn
;

fjörutígi sátna váru úfaerðar sam-

an í Asbjarnarnesi, ok þat mælti Barði, at hann

skal þat saman færa, ok lúka því um aptaninn:

en þú skalt fara á myrgun at sækja foristugeld-

íng várn, [er Fleigir
1

heitir, þvíat geldíngar

eru gengnir yr afrétt ok heim í haga
;
því vísaði

hann. honum til þess, at hann var verra at henda

enn aðra sauði; nú skaltu ok á morgyn sækja í

Ambárdal yxni fimm vetra gamalt, erværegum, ok

drepa af, ok færa til Borgar suðr slátrit allt laug-

ardaginn; verkit er mikit, en ef eigi er unnit,

mantu reyna, hvárr halann sinn berr brattara

þaðan frá. þórðr svarar, ok kvaðst opt hafa

heyrt hót hans digr, ok blotnar hann eigi við.

Nú ríðr Barði um aptaninn til Lækjamóts ok

þeir bræðr, ok hjala þeir bræðr ok þórarinn

um aptaninn. Nú er at segja frá sýslu þórðar,

hvörsu honum endist; saman ók hann heyinu, en

staðit hafði vindr vel; en þá hann kemr heim,

býst sinalamaðr at reka fé sitt útá Björg, olc

ríðr þórðr hesti þeim, er hann hafði ekit á um
daginn, ok finnr hann geldíngaflokk, sem honum
hafði verit ávísat, ok fær eigi sókt, fyrr enn at

Hópsósi; nú gjörir hann til geldínginn, ok ríðr

hann með slátrit, ok nú hefir hann sprengdan

hestinn; nú tekr hann annann hest, ok leypir yfir

um dalinn sem leiðliggr; ekki hyrðir hann hvárt

hann ferr á nótt eðr dögum; nú kemr hann

árdegis, ok fær yxnit, ok drepr, ok gerir til, ok

bindr uppá hestana, ferr síðan leiðar sinnar, ok

*) þannig lci&rétt ; cn bettir fleigir, handritiJ'

.
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kemr heím, ok leggr af hestunum, tekr slátr

geldíngsins} ok er hann kemr aptr, J)á var í

l>rottu limr uxans
3
|)órðr mælti eigi gott. J>ur-

íðr gengr eigi gegn at; á braut kveðst hún tekit

hafa, ok bað hann eigi dyrfa sik um at ræða,

nema hann vildi hafa högg. Tekr hann annat

slátrit, ok ferr til Borgar suðr, sem honum var

boðit. Nú tekr Alöf, systir Barða, ok fóstra

hennar við slátxdnu, sú hét ok Alöf, hún var

vitr kona, ok fóstra Barða, ok þeirra Guðmundar-

syna, hún var kölluð kjannavík, ok skilit svá

nöfn með þeim. Alöf, fóstra Barða, var vitr

nxjök, ok kunni margt gerla at sjá, ok |)eim vel-

viljuð Guðmundarsunum ; hún var forn ok fróð

í skapi. Nú er frá því at segja, hvat þeir töl-

uðust við fóstrar, þórarinn ok Barði, áðr hann

væri í braut búinn; þeir hjöluðu margt; þat

var laugardagsmorgyninn snemma þá skyldi hann

fara, ok finna föruneyti sitt, er með honum
skyldi fara; ok þá hann er búinn, eru þar leidd-

ir iram hestar tveir hvítir, ok svört eyru á hváru-

tveggjum, þá hesta átti þórðr á Breiðavaði, þeir

höfðu horfit um sumarit á þíngi. Nú mælti

þórarinn: hér eru hestar þórðai', skaltu fara, ok

færa honum þá, ok þiggja engin laun af honum
fyrir, ok eigi (er) þér vant fyri, þvíat ek veld 1

,

er þeir hurfu, ok hafa í minni varðveizlu verit;

en því lét ek taka hestana, at mér þótti þetta

merkiligra, at spyrja eptir hestum þessum, enn

dusili'ossum, ok hefi ek opt senda menn suðr

til Borgarfjarðar í sumar at spyrja eptir þeim,

x
)
ágizkuó' 3 v. i hundritid'*
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þótti mér þat vera merkiligt eyrindi, ok vættir

mik, at eigi verði íráðitj ok nú hefik sendan mann

at nýju suðr, ok man sá sunnan koma á morgyn,

ok segja tíðindi sunnan or héraðinu. J>á var

kaupstefna á Hvítárvöllum
,
ok váru skip komin

af hafi litlu fyrr enn þat var. Nú ríðr Barði

þaðan, ok kemr á Bakka, þar sem þórdís bjó,

ok stóð þar hestr söðlaðr, ok skjöldr stóð par

hjá
5
riðu þeir heim mikinn dyn í túnit eptir

hörðum velli; þar var úti karlmaðr ok kona,

ok þó hún höfuð hans, ok hafði hún eigi þvegit

löðr yr höfði honum, ok váru þau þórdís þar

ok Oddr, ok var at van-ljóðum nokkut, er hún

þó höfuð hans; þegar hann sá Barða, sprettr

hann upp, ok fagnar honum læjandi; Barði tók

vel kveðju hans, ok biðr konu lúka verki sínu,

ok vaska honum betr; hann lét svá gera; nú

býst hann, ok ferr með Barða. Nú koma þeir

út yfir Blöndu til Breiðavaðs, ok færa þórði

hesta sína. þat er at segja, í þann tíma var f>or-

gils Arason riðinn norðr til Eyjafjarðar á þeirri

vikunni er umb var liðin, er hann skyldi kváng-

ast á þverá, ok var hans norðan ván á annari

viku. þórðr tekr vel við hestum sínum
,
ok

býðr góða hesta gelda at launum; hann kvaðst

eigi vilja laun fyri þetta, ok svá kvað hann þann

bjóða, er hafði heimta hestana: skal því vinar,

segir hann, í þörf neyta. Ríðr Barði í Lánga-

dal, ok á völluna mjök, svá á bæ Auðólfs, ok

sá þeir at maðr reið yr túninu ofan, ok kenna

þar Arngrím förunaut sinn, er vera skyldi, ok

ríðr hann nú irieð þeim. Ríða þeir nú vestr
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yfir Blöndu til Eiríks víðsjá, ok koma þar er

embætt er fé at morgynmáli, milli miðdegi ok

dagrnála; hitta smalamann, ok spyrja, hvártEiríkr

væri heima; en hann sagði, at hann var á hesti

í sólar upprás: ok nú vitum vér eigi hvört

hann hefir riðit. Hvört þikki þér l^kligast,

hvört hann mani hafa riðit? ok kemr í hug,

at hann mani hafa skotizt undan, en vilja eigi

fara,; en eigi barr svá raun vitni, at hann hefði

undan skotizt. Sá þeir þá tvá menn ríða ofan

með Hiinavatni, þaðan var víðsýnt af bænum,

ok kendu, at þat var Eiríkr víðsjá ok þorljótr

gjallandafóstri; þar hittust þeir við á þá, er

Laxá heitir
,
er fellr yr Svínavatni; fagna hvárir

öðrum vel. Ríða nii til þorgils at Meðalheiml;

þeir kvöddust vel, ok ríða leiðar sinnar, ok

kvámu mjök at Gljiifrá. þá mælti Barði, at skyldi

ríða til bæjar at Alviðrgnúpi ok hitta Eyjólf Odds-

son; maðr ríðr, segir hann, ok eigi seint frá

bænum út ok ofan með ánni, vættir mik, segir

hann, at þar sé Eyjólfr, get ek hann mani vera

við vaðit er vær komum þar, ok ríðum fram;

svá gerðu þeir. Nú sá þeir mann við vaðit,

kenna þar Eyjólf, hittast nú, ok kvöddust vel;

fara nú leiðar sinnar, ok kvámu þar, sem heitir

á Askvxðsdal; þá riðu í mót honum ok föru-

nautum hans þrír menn í litklæðum, ok hittust

þeir brátt, er hvárir riðu mót öðrum, ok váru

þar tveir systursynir Barða í þeirri íör, hét annar

Húnn, en annar Latnkárr, ok þá er hinn þriði

A azdælíngr í för með þeim; þeir höfðu kvámit

utan vestr í Víðidal, þar sem heitir á Guðbrands-
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stöðum. Nú verðr J>ar fagnaðafundr með þeim
frændum, er Barði hitti systursunu sínaj segja

hvárir öðrum tíðindi. Barði segir för sína, hvört

hann ætlaði; J>eir váru * * * vetra gamlir, ok

höfðu einn vetr utan verit; Jjeir váru hinir

mestu ágætismenn at vænleika, at abli ok at

íj>róttum
,
ok J>ó væri J>eir vel at sér gervir,

þótt J>eir væri fulltíðari at aldri. Nú réðu J>eir

ráðum sínum, ok kveðst þeim á J>ví hugr, at

ráðast í för með J>eim, en förunautr J>eirra ferr

í Víðidal. Barði ríðr nú J>artil hann kemr til

Lækjamóts, ok segir nu fóstra sínum svá búit.

Nú skaltu ríða heim í Asbjarnarnes, en ek man
á morgyn ríða til fundar við júk, ok með mer

J>orbergr, sun minn, man ek ríða á leið með yðr.

Nú ferr Barði heim ok föruneyti hans, ok er

heima nótt J>á.
Um morgyninn býr Kollgrís

J>eim dagurð; en J>at var siðr, at lagðr var matr

á borð fyri menn, en J>á
váru engir diskar; J>at

varð til nýnæmis, at hurfu J>rjárdeildirnar fur J>rem

mönnum; gekk hann ok sagði Barða til þess.

Ber J>ú fram borð, segir hann, ok ræð eigi um
J>at fyrir öðrum mönnum. En Jmríðr mælti, at

J>eim bræðrum hennar skyldi eigi deila dagurð,

ok kveðst hún deila mundu. Svá gerir hann, at

hann hefír borit borð fram fyri menn, ok deil-

ir mat á. Jmríðr gengr J>á innar, ok leggr sitt

stikki fyri hvárn J>eirra bræðra, ok var þat J>á

yxnis bógrinn, ok britjaðr í J>rennt. Tekr hann

Steingrímr J>á til orða, ok mælti: J>ó er nú brit-

jat stórinannliga
,
móðir! ok eigi áttu vanda til

2
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at gefa mönnum svá kappsamliga mat, ók er á

þessu mikit vanstilli
,

ok ertu úvitandi vits.

Hún svarar: eigi er þetta furða nein, ok mátlu

þetta eigi undrast, fyri J>ví at stærra var Hallr,

bróðir yðarr, britjaðr, ok heyrða ek yðr eigi þess

geta, at þat væri nein furðaj hún lætr fylgja

slátrinu sinn stein fyrir hvárn þeirra. J>eir

spnrðu, hvat Jþat skykli merkja? Hún segir:

helzt hafi J>ér J>at, bræðr! er eigi er vænna enn

steina' J>essa, er J>ér hafið eigi J>or at hefna Halls

bróður yðars, J>vílíks manns sem hann var, ok

eru J>ér orðnir lángt frá yðrum ættmönnum, er

mikils eru verðir, ok eigi mandu J>eir J>vílíka

skömm eðr neisu setit hafa, sem J>ér hafið J>olat

um ríð, ok margt ámæli fyrir haft; gekk hún utan

ok innan eptir gólfinu eyskrandi, ok kvað vísu:

Bráðt man Barða fría

beiðendr þrimu seiða

ullr mantu ættar spillir

undlíns taliðr J>innar;

nema lýbrautar látr

láðs valdandi falda

lýðr nema orð sem kváðum
lauk liýrs boða rauðu.

Nú vinda J>eir fram borðum ok öllu J>ví er á

var, gánga til hesta sinna, ok búast hvatliga; J>at

var drottinsdaginn er fimm vikur váru til vetrar;

nú stíga J>eir á bak hestum sínum ok ríða á

braut yr túni. Nú sjá J>eir bræðr J>at til þuríð-

ar, rrióðuf sinriar, at hún er komin á bak hesti

J>eim, er J>au kölluðu Eykjarð, ok hún hafði

heimt húskarl sinn til föruneytis við sik; en svá
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er sagt, hann man grunnucJígr vera. Nú mæltl

Barði: J>etta horfir til úefnis, er hún er á ferð

komin, ok mættum vér þess vel án vera, ok

verðum nú at leita ráðs, ok launa ofanförna
/

hennar. Hann heimtir til sín þá Olaf ok Dag,

heimamenn sína: nú skuluð ið, segir Barði, ríða

á móti henni, ok mælið við hana sæmiliga ok

fagrt, en gjörið sem ek býð: segið, at þat sé

vel, at hún sé kvámin í för vára: bindið hann

vel, er fylgir henni, húskarlinn, ok styðið hana

á baki, ok ríðið svá, unz þér kvámið fram at

Saxalæk, hann fellr yr Vestrhópsvatni ok ofan

undir Dalsá; skeiðgata liggr at lækinum norðan,

ok svá frá honum, ok þá skuluð ið spretta

gjörðunum hennar, skal Dagr þat gera, ok láta

sem hann girði hestinn, er þið komið at læk-

inum, ok reiðið hana af baki, svá hún falli í

lækinn ofan, ok svá þau bæði, en hafið með
hestinn. Nú riðu þeir í mót henni, ok kvöddu

hana vel: ok urðu þér til þess at ríða í mót

mér, en eigi synir mínir, segir hún, ok sæma

mik. þeir buðu okkr þetta eyrindi, segja þeir.

Hún segir: því em ek í ferð komin, at mik

vættir, at síðr inani fyrifarast nokkut stórræði,

fyri því at eigi skal skorta til áeggjan, fyri því

at þess þarf við. þeir láta þat mjök mani bæta,

at hún fari. Ríða nú, þartil (þau) koma fram at

Saxalæk; þá mæltiDagr: þessi maðr er manvitull,

er þér fylgir, þuríðr! hann hefir eigi svá vel

girðt hest þinn, at þat mani duga, er þat skömm
mikil, at fá slíkt til fylgju við dugandi konur.

2 2
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Girðtu betr f)á hestinn, segir hún, ok fylg mér
síðan. Hann tekr nú ok sprettir gjörðum af hesti

kerlíngar, rekr f>au bæði af baki í Saxalæk, sem

J>eim var boðitj þar var þuríði við engu ineini

hætt, ok grublar hún af lækinum. þeir ríða nu

í brott, ok höfðu með sér hestinn; hún ferr

heim of kveldit ok húskarl hennar, ok eigi eyr-

indi fegin. Barði ríðr nú leiðar sinnar, ok flokkr

hans, þartil þeir áttu skamt til Borgar, þá riðu

menn móti þeim riokkurir, ok var þar þórarinn,

fóstri Barða, ok þorbergr, sun hans. þeir ræð-

ast við þegar, ok takast at orðum, fóstrarnir: þó
hefir þú þar sverð mikit, fóstri! um kné þer.

Hefir þú eigi séð mik hafa þetta vápn fyrr?

hygginn ok glöggþekkinn, segir þórarinn, sem

er, ok eigi helik fyrr haft; nú skalu vér skipta

vápnum, skal ek þat hafa, er þú heldr á, ok svá

gjörðu þeir. þá spurði Barði þórarinn; hann

sagði honum með öllum atburðum hve fór með
þeim Lýng-Torfa, ok hve hann hafði lokkat

hann til at sækjavápnin: en þorbergr, sun minn,

hefir annat vápnit, ok á þat þorbjörn, en þor-

gautr á þetta, er þú hefir; þat þókti mér mak-

ligast at vápn þeirra sílægði ofmetnað þeirra

ok dramb, því ræð ek þessi ráð, ok svá hit

sama hefndir þú þeirrar svívirðíngar
, er þeir

gerðu til yðvarra frænda; nú vilda ek þú vær-

ir mér ráðhollr svá mikla stund sem vér leggjum

á yðra sæmd. Nú ríða þeir í tún á Borg til

Eyjólfs, mágs þeirra bræðra; þar váru tveir

hestar búnir fyri dyrum, er Barði kom í garð,

ok váru á öðrum vistir þeirra bræðra, er ætl-
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aðar váru þeim til nestis, ok jarðteiknuðu |>at

hin nýju slátrin, er Barði lét þángnt færa; J>ær

vistir hafði buitAlöf, systir þeirra, okKjannavík
1

,

fóstra hans. J>á stígr Eyjólfr á bak, ok var al-

búinn at ríða í tún frá dyrum. J>á kemr út kona,

ok kallar á Barða, ok mælti, at hann skyldi aptr

ríðaj>ángat til duranna, ok kvaðst eiga við hann

mál; J>at var Álöf, systir hans; hann bað J>á ríða

fyrir, en kvaðst eigi mandi dveljast; kemr hann

at durunum, spyrr hvat hún villj hún biðr hann

stíga af baki, ok hitta fóstru sína; hann gerir svá,

gengr inn. Kerlíngin s* * * við innari í húsinu,

en hún var í rekkju sinni; hverr ferr þar nú?
segir hún; hann segir: Barði er þarnú: hvat

viltu mér fóstra? Gakk J>ú híngat, segir hún,

vel ertu korninn nú, sofit hefir ek nú, segir hún,

en vakat hefir ek í nótt at búa vistir yðar, ok

systir J>ín; far [>ú híngat, segir hún; hann gerði

svá sem hún mælti, [>víat hann unni henni

mikit; hún tekr til í hvirflinum uppi, ok J>reifar

urn hann öllumegin allt á tær niðr. Barði mælti

:

hve kynnist J>ér til, ok hve ætlar þú vera? Hún
svarar: vel[>ikkimér, sagði hún, hvergi [>ikki mér

viðhnýta, [>at ek finn á, stórum. Barði var mik-

ill maðr ok sterkr at abli, digr var háls hans, ok

spennir hún höndum sínum um háls honum, ok

dregr yfir skyrtuna á háls honum steinaskyrvi

mikit, er hún tók or serk sér ok hún átti;

hann hafði týgilkníf á hálsinum, lét hún hann

þar vera, ok bað hann vel fara. Hann ríðr braut

eptir förunautum sínum; hún kallar eptir hon-
1 * "

l
) má jafnvcl' lcsast

:

Kjannavk i aftknjtinni.
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um: lát nú svá vera svá búit, sem ek hefi um-
búit, ok vættir mik at þá man iýða; nú er hann

kemr til liðs síns, þá ríða þeir leiðar sinnar.

J)órarinn ferr lángt á leið með þeim, ok hefir

umbráð um ferð þeirra; honum þikkír mikit

undir, at þeim færist vel
:
gistíngarstað hefik yðr

fengit í Gnúpsdal, er þér skuluð hafa; Njáll

heitir búandi, er þér skuluð í nátt gista at; svá

er sagt, at hann sé eigi mikill þegn við aðra

menn af féi sínu, þó hefir hann ærit þess, vættir

mik at við yðr taki hann at orðsendíngu minni.

En nú er sá maðr hér kominn, er í nótt reið

sunnan yr Borgarfirði, er ek senda suðr í þess-

ari viku, at vita tíðindi í héraði, ok kann mér

sá gerla satt at segja, ok hefir hann sagt, at Her-

mundr Illhugason man vera í kaupstefnu önd-

verða þessa viku, ok margir aðrir héraðsmenn;

þat manuð þér ok spurt hafa, at þeir bræðr,

synir þorgauts, hafa sýslu fyrir höndum í sumar,

at slá teig þann, er Gullteigr (heitir); nú líðr

fram verkit, svá lökit man miðvikudag í þessi

viku, ok munu þeir heima vera. Spurt hefir ek

þat, at þeim er tíðt at ræða Gíslungum, þegar

nokkut hark eðr háreysti verðr, \>á mæla þeir:

man eigi Barði koma? gjöra at því mikit spott

við yðr til svívirðíngar. Nú gerist þat ok hér,

ok þat sagt með miklum sanniridum, at þat hafa

þeir héraðsmenn samráðit, ef nokkur tíðindi

verða í héraðinu, þau er af manna völdum eru,

þá skulu allir skyldir til eptir þeim at ríða, síð-

an þeir Sncfrri goði höfðu sol'it skamt frá bygð-

uin eptir víg sín ok stórvirki, ok skal sá út-*
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lagðr, er eigx verðr til pess búinn, þrertl inörkurú

hverr, er þíngfararkaupi á at gegna frá Hafnar-

fjöllum ok til Norðrár, sem þeirra þíngmenn

eru flestir Síðumanna ok Flókdæla. Nú ríði

|>ér annann dag viku frá Njáli, ok farið tómliga,

ok hafið náttstað á heiðinni
; þá fékk hún þat

namn, at hún var Tvídægra kölluð: ok skuluð

koma til vígis þess hvárstveggja, er á heiðinni ér,

J>á er farit er suðr, ok séð hvárt svá er, sem ek

segi yðr. Flói heitir á heiðinni, ok eru þar

vatnsföll stór; þat er f norðanverðum flóanum
vatn J>at, er nes liggr í, ok eigi breiðara at ofr

anverðu, enn níu menn megu standa jamnfram,

ok deilir norðr vatnsfollum til héraða várra;

J>ángat vísa ek yðr. Til er enn annat vígi í sunn-

anverðum flóanum, er ek vilda síðr at ér hefð-

uð, ef eigi J>urfið til at taka
;
J>ar gerigr enn nes

fram í vatn, þar megu standa átján menn jamn-

framt, ok deilir suðr vatnsföll til héraða J>eirra

yr J>ví vatni. En þér munuð koma suðr þriðja-

dag þann til selja, er allir menn eru farnir or

seljum eptir endilaungum Kjarradal, ok þar éigu

allir Síðumenn selfarar, ok hértil hafa J>eir þar

dvalizt, Nú vættir mik, at þar komið J>ér um
eykðdags; þá skulu ríða tveir menn af liði yðru

ofan í hérað þar, ok eptir fjalli, ok svá til brúa,

ok koma eigi til bygða fyrr enn fyri sunnan ána.

þá skuluð þér koma á bæ þann, er heitir á

Hallvarðsstöðum
,
ok spyrja bónda tíðinda, ok

frétta eptir hestum þeim, er horfit hafa norðan

yrsveitum; J>iðskuluð ok spyrja yr kaupstefnu.

J>á manuð ið sjá á Gullteig, er ið farið ofan með
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ártni, hvárt "þar seu menn at slætti, sem nu er

eptirhermt; þá skuluð ið ríða upp svá til vaðs,

ok láta búanda ykkr til vaðs vísa, ríða svá til

heiðarinnar ok upp á heiðina; þá manuð ið sjá

á Gullteig, er ið farið upp með ánni. En mið-

viku morgyninn skaltu fára ofan á bruna, J>ar

er séð tíðindi um hérað, ok skaltu þá skipta

liði þínu í þrjá staði; alls eruð ið átján samanj

eptir skal vera inn nítjándi, ok gæta hesta yðvarra,

ok skal |>at vera Kollgrís, ok láta J>á vera búna,

er ið þurfið til-.at taka. Sex menn skulu vera á

brekkunni uppi, ok man 'ek ákveðit gera, hverir

|>ar skulu vera, eða hví þanninn er tilskipat;

J>eir frændr skulu þar vera, þeir þorgils afMeð-

alheimi
1

,
ok Arngrímr, ok Eiríkr víðsjá, ok

|>orljótr gjallandafóstri, ok Eyjúlfr fráAsmundar-

gnúpi; þvf skalu þeir þar sitja, at þeir manu
þér vera menn stríðastir ok torsveigastir, er ið

koinið í hérað, en yðr hæfir eigi svá, at eigi

hafið ér stillíng við. En miðleiðis skulu sitja að-

rir sex: bræðrnir þóroddr ok þorgils af þernu-

mýri, bræðrúngar Barða, ok sá maðr inn þriði,

er kom í stað Haldors 2
: þeir skulu ok þar vera

systursynir þínir: Húnn ok Lambakárr, Eyjúlfr,

mágr þinn, hinn sjötti
;
þeir manu þér hóti ráð-

hollari, ok eigi fara ineð jafnmiklum geisíngum;

fyri því skulu þeir þar sitja, at þá sjá þeir

mannfarar um héraðit. En ér sex skuluð ofan

fara, þú, ok Steinn
3

,
bróðir þinn, Steingrímr,

Ólafr, ok Dagr, ok þórðr, þeir manu þér ráð-

x

) Gcfnarodrís cr vanffetiiK 2
) likliga Þorðcr"*!* fdrarms-

60». 3
) /ians cr eigi á&r gétið'.
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hollastlr, ok er þelm ]>ó full-liða , er á teginum

eru fyrir, ok skuluð þér þegar á braut fara, er

þér hafið þeim skaða gert, fyri því at eigi man
yðr eptirförin ljúgastj minni man stund á lögð

um eptirförina, ef eigi eru sénir meir enn sex

menn, ok rnan eigi þá injök fjölmennt eptir(sókt),

ef svá er meðfarit. Nú skuluð ið undan ríða

sem hvatast, þartil er þér komið til hins nyrðra

vígis á heiðinni, fyri því at J>á ber norðr alla

kviðburði, ok er yðr þat mest fulltíng, ef þat

verðr, en þó grunar mik, at eigi komir þú því

við fyri þeirra ofstæki, er með þér eru$ en

(nu) manum vér skiljast at sinni, ok finnast heilir.

Nú kemr Barði at kveldi til Njáls með flokk

sinn, ok stendr Njáll úti, ok býðr þeim gistíng

ölluin ölværliga; þeir þiggja þat, láta lausa

hesta sína, setjast á báða bekki. Njáll er úti

um kveldit at búa vistir gesta sinna, ok kona

hans, eri sveinn þeirra er úngr ok skemtir þeim.

Barði spyrr sveininn, ef hann hafi brýni nokk-

vat. Ek veit, segir hann, harðstein nokkurn,

er faðir minn á, ok þori ek eigi at taka. Ek
man kaupa at þér, segir Barði, ok fá þér til

týgilkníf. Já, segír hann sveinninn, * * * hví man
ek eigi tilráðaj þá leitar hann harðsteinsins, ok
fiðr, ok selr Barða. Barði tekr við harðsteininum,

ok tekr týgilkníf af hálsi, ok þokast þá nokkvat

steinaskyrvit, er hún hafði látit á háls honum
kerlíngin, ok þess verðr getit síðar. Nú bryna

þeir vápn sín, ok þikkist sveinninn vel hafa

hnykkt, er þeir hafa þat, sem þeir þyrftu. Nú
eru þeir þar um nótt, ok hafa góðan beina. Nú
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ríða þeír annann dag viku í góðu veðrí, ök fóru

eigi hart. Barði spyrr Eirík víðsjá, hvernig hann

ætlaði at farast myndi. Hann segir, ok kvað vísu:

Blóðs höfurn hlinir of heiði

ræborðs far.it norðan

vér hyggjum nag næra

nítjan saman rítar; .

þó getum hins at hríðar

íýntams raurini sunnan

ár hyggr skáld til sköru

skæs nokkuru færi.

Nú eru þeir um nóttina á heiðinni, ok ríða mið-

vikudag í Kjarradal, ok var þat nær eykð dags.

Ok er þeir höfðu átt um stund, pá ríða tveir

menn ofan í hérað, sem til hafði skipat þór-

arinn, ok hittu enga menn á bæjum, ok fóru fjall-

veg allt, ok komu til Brúar, ok nú á Hallvarðs-

staði, ok sáu tíðindi gerva á Gullteig, ok sá þat,

at þar váru karJar á teiginum, ok slógu allir í

skyrtum, ok sýndist, at jamnt myndi eptir dag-

slátta sem sagt; finna nú búanda, ok hjöluðu við

hann, ok spurðu tíðinda; hvárigrkunniþar öðrum

tíðindi at segja; spurðu þeir at hestum þeim,

er þeir váru á leit Itomnir, ok mjök opt höfðu

farar verit til gervar; hann kvaðst aldregi vita

hvar þeir væru, ok bað þá (eigi) klifa svá ey ok

eyar. þeir spurðu, hvat tíðinda væri í kaupsteí’nu,

eða hve fjölmennt þar væri; liann kveðst úglöggt

(vita)hvat þar er tíðt, kveðst ok engu máliþikkja

skipta. þeir báðu hann vísa sér leið upp með ánni

til; skiljast þeir; fóru þeir til funðar við föru-

nauta sína, ok segjaþeim svá búit; sofa af nóttþá.
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2. Nu er nokkut at segja frá þeim héraðs-

mönnum, er hér koma við þetta mál. f>orbjörn

Bjarnason á Veggjum stóð upp snemma, ok biðr

húskarl sinn standa upp með sér: ok skal fara

upp til smiðju í dag til þorgauts, ok skal smíða

þar$ þat var snemma þegar í sólar upprás; hann

kvaddi þeim dagurðar, ok var þat eigi ákveðit

hvat fengit var annars, enn húsfreyja setti fyri þá
trýgil á borðit þorbjörn váttar, at honum sé

eigi vel fengit, ok rekr meðal herða henni

trýgilinn; hún snýst við, ok verðr há við, ok

mælti við hann rapalligt, ok svá hvárt við annat:

ok ber þú þat fram, er ekki eru í nema blóð

eitt, ok undr er, at þú sér eigi missmíði á því.

Hún svarar honum þá stilliliga: ekki bar ek þat

fram fyri þik, er eigi mættir þú vel neyta, ok

ætla ek eigi því verr, at þau undr beri fyri þik,

at þú sér bráðt í helju, ok víst man þetta þín

furða vera. Hann kvað vísu:

Eigi man sú er egum
auðmær at mik dauðan

fold vill manns í moldu

minn aldr blá falda;

ann en ekki vinna

ellz má brík at slíku

þat er úskapligt eplis

ölselja mér hel)ar.

Hún leypr þá á brott, ok tekr osthleif, ok kast-

ar fyrir hann; hún sezt í pallinn öðrmnegin ok
grætr. þorbjörn kvað vísu:

Uþakkir kann ekkju

áta mars þótt gráti
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fák rennandi fannar •

fagrstrykvins mik kykvanj

þvíat amllitar unnu

ofnau'ð er skal dauðan

hlýra höfgum skurum

heiðíngja mik leiða.

En svá bregðr nú kynliga við: undan þikki mer

nú gablhlaðit vera hvárttveggja undan húsinu,

ok á sýnist mér falla straung eptir héraðinu norð-

an af heiðinni, en mold ein sýnist mér, ok svá

kennist mér eigi síðr ostrinn, er ek et; ok stíga

J>eir undan borðum, ok gánga til hesta sinna, ok

stíga á bak; ríða yr garði. J)á tekr hann til orða

þorbjörn: dreymt hefir mik í nátt, segir hann.

Húskarl spyrr: hvat dreymdi þik? segir hann.

J)ar þóktumst ek vera staddr, er eigi þókti öllum

einn veg, ok þóktumst ek hafa þat, er ek hef

vanr verit at hafa í hendi mér, en nú er eigi

heiina, ok brotnaði í sundr, er ek hjó fram; en

ek þóktumst kveða vísur tvær í svefninum, ok

man ek þær báðar:

þat varð mér hin mæra
minn vanda ek brag randa

hjálmfæris brast hólma

hvítvöndr í tvá rítur;

þars á mætu móti

mótrauðs í örn snóta

heimþínga bar hánga

hnitu reyr saman dreyra.

Væri betr ek bæra

benvönd í guý randa
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hleypikjöls ok heilan

haus ukosta lausanj

sa er dalrýrar dauða

dýrfitjar skal vitja

herðigaldr ok héldumst

her ufáum meirí'.

Nú nam sá vísur báðar, er honum fylgdi, er

þeir riðu. Nú svipast hann um J>orbjörn$ þá seg-

ir hann: heima liggja nú smíðarefnin, eða ella

hafa niðr fallit, far þú aptr ok leita
5

fiðr þú á

leiðinni, þá far þú til siniðju, en ek man ríða

fyri$ nú ef eigi fiðr þú á leiðinni, þá far þú
til verks þíns. Nú skiljast þeir$ fiðr húskarl eigi

smíðarefni. þorbjörn ríðr nú til þorgauts, frænda

síns, til smiðju, ok hittir hann fur dagmál dags;

kveðjast þeir, ok spurðust at tíðindum
;
hvárugir

kunnu öðrum þar til tíðinda segja. Nú er frá

því sagt, at þeir synir þorgauts rísa upp allir,

ok fara at slá á Gullteig, ok ræddu um þat,

at nú myndi vel bíta, ok myndi sleginn verða

Gullteigr hinn sama dag; ganga þeir til teigs,

ok lögðu af sér klæði sín ok vápn; gekk Gísli

um teiginn nokkvat, svá at sá á, er þeir ætluðu

at slá, nemr staðar, ok kvað vísu:

Hér vildu mik höldar

kom fres* í stað þessum 2

fálu fúlra
3
véla

fjöl ræki
2 manns sækja;

hitt segir ullr at allr

óðgaldrs munit skáldi

*) handritifr hcfir

:

ni. ft

)
ógrciniligt i afskriftinni. 3

)

þannig (igizkafr; fura, handr.
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hríÖar hlakkar glóÖa

herÖendr tveír verða.

Segir draum sinn, at honum "þótti sem þeir væri

þar staddir á Gullteig, ok kæmi at þeim vargar

margir, ok ættust þar við, ok var mikit um: ok
ek þóktumst vakna við þat, er ek hljóp heim til

bæjarins undan. þeir tóku til verks síns, ok
slógu um stund.

3. Nú hefir Barði skipat liði slnu í setu,

sem fóstri hans kendi honum, ok áðr er sagt, ok
nu segir hann þeim öllum, hver fyrirætlan honum
er í áhuga; þá undu þeir við hóti betr, ok ætl-

uðu at þá myndi framkoma þat, er fyrr var ætlat,

ok létu sér Jíka þessa tilskipan at kalla, ok kváð-

ust þó ætla, at litlar myndu atgerðir verða. þá
var skógr mikill í Hvítársíðu, sem var víða á

landi, en þeir sátu fyrir ofan skóginn sex saman,

ok sáu á tíðindi á Gullteig. Barði var í skóg-

inum, ok snertu eina frá þeim, þar er þeir slógu,

ok þeir sex saman; nú þikkist hann eigi víst

vita, hvert kona er hinn þriði maðrinn, er hvítt

er til höfuðsins, eða man þar vera Gísli; gánga

nú ofan undan skóginum hverr eptir öðrum, ok

þótti þeim svá fyrst þorgautssunum
,
sem einn

maðr getigi þar, ok tekr hann til orða, hann þor-

móðr, er síðst sló á teiginum: menn fara þarna,

kvað hann. Mér sýnist, segir Gísli, at einn maðr

gángi; en þeir gengu harðt ok runnu; eigi er

þat, kvað Ketill brúsi, menn eru þar ok eigi

allfáir, ok námu staðar nokkvat ok sáu. Ketill

mælti: man eigi Barði þar vera, ok eigi er hon-

um úglíkt,' ok kann ek eigi mann at kenna, ef
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éigi er hann
,
ok svá var hann búinn í sumar á

Jnngi. peir bræðr sá á, Ketill ok þormóðr, en

Gísli sló, ok tók til orða: svá látið þér, sem Barði

mani koma unclan hvárri hríslu í allt sumar, ok

hefir hann enn eigi komit. þeir Barði höfðu

skipat til mönnum áðr: tveir skyldu annast ein-

hvárn þeirra
;
þeir Barði ok Steinn skyldi annast

Ketil brúsa
,
hann var ramr at ablij þeir Dagr

ok Olafr skyldu gánga mót Gísla; þeir Stein-

grímr ok J)órðr skyldu gánga mót J)ormóði; nú

snúa þeir at þeim. Nú mælti Ketill: eigi man
viðljúgast, at hann Barði er kominn, ok vildi

þrífa til vápna sinna, ok enginn þeirra fékk náð

sínum vápnum. Nú er þeir sjá hvar komit er,

þá vilja þeir laupa heim til túngarðsins Ketill

ok Gísli, ok Barði eptir, ok þrír hans föru-

nautar, en þormóðr snýr niðr til árinnar, ok

þeir eptir honum þórðr ok Steingrímr, ok elta

hann á ána, ok grýta hann frá landi; hann

kemst yfir ána, ok er hann vel færri. Nú
komá þeir heim at garðinum bræðr, verðr Ket-

ill fljótari, ok stiklar yfir inn. Ok þá er Gísli

leypr á garðinn
,
þá fellr torfa yr garðinum, ok

skriðnar hann; þá kemr at Barði, hann varð

þeirra skjótastr, ok höggr til hans með sverðinu

þorgauts-naut
,
ok höggr mjök svá af andlitit;

nú þegar snýr hann mót förunautum sínura, ok

segir þeim, at áverki hafi orðit nokkur; þeir

kváðu lítit tilráð orðit myndu ok úsnöfrmann-

ligt; hann lét þá svá búit myndi verða at vera:

ok skulum nú aptr hverfa; hann verðr at ráða,

ok er þat þó mjök í móti vilja þeirra. Ketill
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kippir honum Gísla inn af garðinum, ok kastar

honum á bak sér; ekki sjá þeir at honum yrði

mikill þúngi at honum; hann leypr heim til

bæjarins. þeir þorgautr váru í smiðju ok þor-

björn, ok bíðr, ef húskarl hans kæmi með smíð-

arefni; hann mælti: þorgautr! þó er hark mikit,

er eigi Barði kominn? Ketill kom inn í smiðjuna

i því bili, ok segir: þat fann Gísli, son þinn,

at hann er kominn; kastaði honum dauðum fyri

fætr honum. Barði snýr nú móti forunautum

sínum, ok kveðst þat ætla, at kominn myndi

maðr fyri mann; þeir kváðu þá eigi jamntnenni

vera, ok kváðu lítit atgert, þó einn maðr væri

drepinn, ok fara svá lángt til. Nú er þeir hitt-

ust allir förunautar, mæltu þeir, er efri váru í

setunni, at víst eigi hefðu þeir farit, ef svá skyldi

á braut leysast, at eigi skyldi meiri hefnd eptir

þvílíka harma, sem þeim hefði ger verit;
1

kvoðu eigi þá jamnmenni Gísla ok Hall, ok

lögðu nú ámæli til við Barða, kvoðust ætla, ef

þeir yrði viðstaddir, at meira mandi atgert; fara

nú til hesta sinna, ok kvoðust vilja hafa dagurð.

Barði bað eigi hirða um dagurð nú; þeir kváð-

ust eigi vilja fasta: ok kunnum vér eigi ætla hve

þér (myndi) innan undan, ef þúhefðir nokkutþat

atgert, er frami væri at. Barði kvaðst eigi hirða,

hvat þeir ræddu. Nú matast þeir. Nú talast

þeir við heima þorgautr ok þorbjörn ok Ketill;

ræðir þorgautr, at mikit er aforðit: ok mér er

nærri höggvit, en þó sýnist mér, sem eigi mani

minna viðhlýta, ok vil ek at hvárgi sé eptir riðit;

þeir segja báðir, at þat skuli aldrei verða. þær
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heyrðu tonur hvat var, ok sendi Ketill þær
útá Fróðastaði ok Síðumúla at segja tíðindin, ok

J)á mætti hverr öðrum segja þaðan frá, svá at

orð kæmist í Norðrárdal, at eptir J>eim sé riðit,

er verk á hafa unnit, ok fyrri sik svá sektum ok

fjárlátum. J>eir fára, ok taka hesta sítia, ok ríða

til Háfafells til Arna þorgautssonar; hann átti

J>ar mágum at fagna, var þar kominn þórarinn

þverhlíðíngr, faðir Astríðar, konu hans; þaðan

riðu þeir fimm saman. þat er nú at segja frá

þormóði, at hann ferr upp fyri sunnan ána, þar-

til hann kemr í As, þá var þar fábyggt fyri

sunnan ána, þá var mannfátt heima, ok váru

menn farnir á völlu, en húskarlar á verki. Eyðr

sat at tabli ok synir hans tveir, annar hét Illugi,

en annar Eysteinn. þormóðr segir þau tíðindi,

er orðin váru. þá var brú á ánni upp hjá

Bjarnafossi, ok lengi síðan. Eyðr fýsti eigi far-

arinnar, en synir hans grípa til vápna sinna, ok

ferðast; fara þeir bræðr til þorgils áHöggvanda-

stöðum; þá var ok heim kominn Eyjólfr, sun

hans, hafði þá ok út komit um sumarit. þor-

móðr ferr upp á Hallkelsstaði, kemr þar, ok seg-

irtíðindin; Tindr var heima einn karla, en kom-

nir menn til smiðju. Su kona bjó þar it næsta,

er þorfinna hét, hún var kölluð skáldkona, hún

bjó á þorvarðsstöðum; hún átti sun, er Eyjúlfr

hét, ok bróður, er hét Tanni, er kallaðr var hinn

handrammi, ok eigi var hann sein menskir menn
at abli

,
ok svá hváritveggi þeirra

,
ok váru full-

hugar at áræðij þeir váru komnir til siniðju til

3
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Tindsj en nú var eigi komit á Gilsbakka, at Her-

mundrvartilskips riðinn ok húskarlar hans; þeir

Tindr verða fjórir saman, þormóðrhinn fimmti,

en þat var síð dags. Synir Eyðs koma til þor-

gils höggvanda; þeir bregða við skjótt, ok fara

þaðan sex saman; þar var Eyjólfr, sonr hans, í

för ok fjórir menn aðrir. Nu er frá því at segja,

hvat þeir Barði sjá tíðinda, ok sjá þeir flokk

eigi miðjúngi minna, er þeir höfðu; hann ríðr

fyrstr þeirra, ok nokkuru harðast, svá at hlíð

var á millum þeirra, en þeir riðu heldr tómliga

eptir, ok kváðu hann furðu hræddan vera. Nú
sjá þeir mannaför eptir sér, ok sjá flokk eigi

miklúngi minna, enn þeir höfðu sjálfír, ok glödd-

ust þeir förunautar Barða, at nú myndi verða

nokkut söguligt um ferðina. þá mælti Barði:

förum undan enn of ríð, ok er eigi minni ván

þeir kostgæfi eptirförina. þá kvað Eiríkr víð-

sjá vísu:

Flykkjast frægir rekkar

fuss er hverr til snerru

þjóð tekr harðt á heiði

herkunn dragast sunnan;

fara biðr hvárgi herja

harðráð fyri Barði

geira hreggs frá gtyggvi

gunnórúnga sunnan.

Eigi segir þú þat satt, segir Barði, þat mæli ek,

at hverr fari sem má, þartil vér komum til víg-

is þess, er fóstri minn mælti at vér skyldum

neyta í neyrðra flóanum, en því gat Barði eigi

á leið komit, ok kvoðust þeir þá fulleltir, er þeir



3K. 31Heiðaryígasögu brot.

komu til syðra vígis í flóanum^ sér hann nu, at

svá man verða at vera, ok snéri nú í mót þeim,

kvaðst hann eigi mundu svá miklu fúsari unelan

at ríða, heldr enn þeir: ok skulu þeir þess sain-

kvæðis gjalda, þó má nú eigi letja yðr, at eigi

skulum vér fyrr ríða í kveld, enn yðr þikkir

mál, ok ér skuluð þat mæla fyrr enn ek, at bíða,

eðr hvárugir ella. Nú þikkir þeim allvænt um.

Ross sín létu þeir fram í nesit frá sér, settu þeir

þar til KolJgrís at gæta, hann var cigi styr-

jaldarmaðr, ok af æsku skeiði. þá kvað Eiríkr

vísu:

Fast höldum vér foldu

fratn þoki liverr at snerru

Játum randaval reyndan

ríðendr í ben sníðja;

sleal ek þóat sagt sé sunnan

sverðél taki at herða

rjóðum harðt á heiði

hjálmríð yr stað bíða.

Á þeim degi var farit eptir Hermundi á vöku,

ok var hann heim á för, ok hittu sendimenn

hann á leið upp frá þíngnesi; hann lét ok fara

leið allan farángr sinn, ok biðr hvern mann til

farar með sér, er komast mætti, ok biðr sér

liðs, ok ríðr eptir þeim. Nú hittast sunnanmenn-

irnir ok Barði, stíga þeir af hestum sínum. Hafa

þeir Barði fylkt liði sínu um þvert nesit: gángi

nú enginn fram yr þessum sporum, segir Barði,

þvíat mik grunar, at fleiri manna man von. þat

stóðst á, nesit þvert ok fylkíng þeirra átján

3 2
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manna, ok var einumegin 'at þeim gengit: ok er

meiri (ván) at ið fáið at reyna vápn, segir Barði,

ok væri betra at hafa hit nyrðra vígit, ok eigi

myndu þat til ámælis lagt, þótt svá gerðum vér,

en betra til eptirmáls, ok skulum véi* ótta hér

við gjalda. þeir stóðu með brugðnum vápnum;

á aðra hönd Barða stóð þorbergr, ok á aðra hlið

Gefnar-Oddr, þá bræðr Barða tveir. Nú ráða

þeir eigi svá skjótt á þá, þeir sunnanmenn, sem

þeir hugðu, ok meiralið var fyrirenn þeir vættu;

þar var höfðíngi þorgautr ok þorbjörn ok Ket-

ill. þá mælti þorgautr : ráðligra er at bíða meira

liðs, hafa þeir haft ráð mikit, er þeir koma fáir

í hérað. Nú gánga þeir eigi at; ok er sá norð-

anmenn, þá ætla þeir sitt ráð; mælir þorbergr:

hvárt er Brúsi í liðinu? Hann segir, at hann var

þar. Hvárt kennir þú sverð þetta, er ek held á?

Hann kvaðst eigi vita þess vánir, eða hvárr ertu?

Ek heiti þorbergr, en sverð þetta seldi mér
Lýngtorfi, frændi þinn, ok hér af skaltu margt

högg þola í dag ,
at því er ek • vilda

;
eða hví

sækið þér nú eigi at, en hafið þrásamliga eptir-

sókt í dag, at því er mér sýnist, riðit ok runnit?

Hann' segir, vera kann, at þar sé vápn, er ek á,

en áðr vér skiljumst í dag mantu lítt oss frýja

þurfa. þá mælti þorbergr: ef þú ert drengr fullr,

hvat skaltu þá bíða meira ofreblis ? þú tekr

Barði til orða: hvat er tíðinda at segja yr hér-

aði? þau tíðindi, er þér man góð þikkja, víg

Gísla, bróður míns. Hann svarar: eigi löstum

vér þat, ok eigi þóktumst vér allgrunsamiiga

unnit hafa; eða hvessu er, þikkist þú, Ketill!
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eða ið feðgar engis eíga hefna oss? mik minnir,

at |>at var fyri skömmu, er þú komt heim,

Ketill! berandi hendi feðr þínum meðbak byrði;

nú ef þú mant eigi, |>á man hér vera þetta

sama sverð, er enn er eigi J>ornaðr heilinn á,

ok skekr at honum sverðit: þikkist
,J>ú engis

eiga hefna oss? ok sé hérna, at eigi er heilinn

þornaðr á, ok skekr þá enn at honum sverðit.

þetta fá þeir eigi staðizt, ok laupa at þeim.

þorbjörn leypr at Barða ok höggr á hálsinn, ok

brast við furðu hátt, ok kom á stein þann í

sörvinu, er þokast hafði, þá er hann tók knííinn

ok gaf syni Njáls, ok steinninn brast í sundr, ok
dreyrði tveim megin bandsins. þá mælti þor-

björn: tröll! er þík bíta eigi járn; nú listir

þeim saman eptir höggit þetta hit mikla, stýrir

hann þegar í móti þóroddi, ok eigast þeir við

vápnaskipti. Ketill gengr í mót honum (Barða),

þorgautr ok þorbergr; þar skorti eigi högg stór

ok áeggjan. Nú er fyrst at segja viðskipti

þeirra Barða ok Ketils: Ketill var manna sterk-

astr ok ofrhugi; kemr þar at, at Barði slæmir á

síðu honum, ok fellr Ketill, ok hleypr nú at

þorgauti, ok veitir honum banasár, ok hnfgu

þeir báðir fyri því vápni, er þeir áttu sjálfir.

Nú er at segja frá þorbirni ok þóroddi: þeir

gángast at í öðrum stað, ok skortir þar eigi

stór högg; ok eitt högg höggr þóroddr til þor-

bjarnar, ok af fótinn í ristarliðnum, ok eigi berst

hann at síðr, ok leggr fram sverðinu í kvið þór-

oddi, ok fellr hann, ok liggja úti iðrin. þor-

bergr sér nú frændr sína, ok hirðir eigi um líf
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með örkumzlum þessum. Nu snúa þeir fram

synir Guðbrands í móti þorbimi; hann mælti:

leitið ykkr annarstaðar færis
,

ekki hefði þat

úngmennis verit furrmeir at keppast við ossj

leypr hann síðan at Barða
,
ok berst við hann.

þá mælti Barði: þú þikkir inér tröll, er þú
berst svá, at af þér er fótrinn. Nei, segir þor-

björn, eigi er þat tröllskapr, at maðr þoli vel

sár, ok sé eigi svá blautr, at eigi verist hann,

meðan hann iná, ok virða þat til drengskapar, en

trylla menn eigi, alls þú ert góðr drengr kallaðr,

ok þat skuluð þér eiga at segja, at ek nenti at

vísu at neyta vápna, áðr enn ek hníg í grasj

þar féll hann fyri Barða, ok fékk gott orð.

Nú skortir eigi sókn, ok sezt þó með því, at

sunnanmenn taka undan. Ok þat er sagt, at

þorljótr hét maðr, kappi mikill, hann átti heima

á Yeggjum, sumir segja hann frá Sleggjulæk;

hann barðist við Eirík víðsjá, ok áðr þeir berð-

ust, kvað Eiríkr vísu:

Hleðið höfum rjóðr af reiði

randir þuðra branda

berum eigi vægð at vígi

Yegg-bergr satnan leggja;

mjök hef ek heyrt af hjarta

hug þínum viðbrugðit

nú skalum foldar fjötra

fýrr leynir þat reyna.

þeir eigust við lengi, at varliga sé hraustari menn,
hvárrtveggju manna mestr ok sterkastr, vápn-

færir vel ok ofrhugar. Nú höggr Eiríkr til

þorljóts með sverði, ok brast í sundr sverðit,
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hann þrífr blóðVefilinn
,
ok höggr til hans, ok

veitir honurn mikit sár, ok hann fellr. Nú er

á hvíld nokkur; ok nú er sén reið manna sex,

þar var J>orgils höggvandi ok Eyjólfr, sun hans,

ok synir Eyðs; sjá nú vanrétti sinna manna, ok
mjök hefir ávegizt þeirra lut, ok una nú illa

við. Synir Guðbrands verða varir við, at Eyjólfr

er J>ar, biðja Barða at veita sér, at þeir nái lífi

hans ok hefna sín; en þat hafði verit, er þeir

váru austr, at hann hafði rundit þeim yr loptriði

nokkuru ok í sorpit ofan, hafðu þeir farit neysu-

liga, ok hafa því gert ferðina at upphafi með
honum, ef þeir næði honum. Nú segir Barði:

ið eru vaskir menn ok mikils virðir, ok mikit

tjón ef ið látist; nú skalum vér enn við leita, at

yðarr vili framgángi, en biðja vil ek, at ið gángið

ekki yr fylkíngu; þeir fá eigi stillt sik, ok laupa

á mót honum á braut, ok berjast. Eyjólfr var

hinn mesti sundrgerðamaðr , sem faðir hans,

fullgerr at abli, reynt sik mjök í framgaungu,

ok er atgángr þeirra harðr, ok lýkst með því,

at hvárutveggi eru svá þráir ok kappssamir, ok

miklir fyri sér, at þeir liggja allir dauðir at

skilnaði. Synir Eyðs berjast ok fast, ok gánga

fast frain, okberjastkarlmannliga, SteinnokStein-

grímr þarámóti; oknú berjastþeir allir, ok gjöra

mikit af sér, ok þar íalla þeir synir Eyðs, ok

var Barði nærstaddr, er þeir létu líf sitt. þor-

gils höggvandi hlífist eigi við, þikkir svá mikill

skaði gerr í dauða sonar síus; hann var mestr

fyri sér af sunnanmönnutn, ok betr vápnfærr

enn aðrir menn; hann höggr á tvær hendr, ok
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prikkir eigi betra líf enn hel. J>eir eru mest til

þess nefndir, at framast haíi verit, J)orgils ok

Eiríkr ok J)óroddr. J>orgils hlífir sér eigi, ok

eigi var sá maðr í því héraði, öllum þótti meira

brautargengi at enn honum; J)orgils ræðst hon-

um í móti, bróðir J)órodds, ok eigast við lengi,

ok eigi skortir harðfengi hvárutveggja; ok eitt

högg höggr J)orgils til hans or brúnum ofan

nefit, ok mælti: nú fékk þii gott mark, ok þér

hæfiligt, slíkt skyldu þeir fleiri hafa. þá mælti

þorgils: eigi er markit gott, en meiri ván at ek

J)ori át bera hreystiliga, ok lítt þurfi þér enn

at hælast, ok höggr til hans svá hann fellr, ok

er vígr. Nú verðr hvíld nokkur á bardaganum,

ok binda menn sár sín. Nii er sén reið manna

fjögra, f)ar var Tindr ok Tanni, Eyjólfr ok J)or-

rnóðr; ok er [)eir kvámu at, eggja J)eir mjök,

váru sjálfir miklir ofrkappsmenn. Tekst bardagi

hit þriðja sinn. Tanni ræðst mót Barða, tekst

J)ar víg afburða fræknligt. Tanni höggr til Barða,

er enn sem fyrr, at hann er torsóktr, ok lýkr

með [)ví Jaeirra máli, at Tanni fellr fyri Barða.

Eyjólfr gengr móti Oddi, ok berjast þeir, ok er

[)ar hvárutveggi hinn bezti drengr; ok nú höggr

Eyjólfr til Odds, ok kemr í kinnina ok í hvápt-

inn, ok verðr þat mikit sár; þá mælti Eyjólfr:

vera kann at ekkjunni [)ikki versna at kyssa þik.

Hann segir: lengi hefir eigi gott verit, en J)ó man
mikit hafa umspilzt, ok þó kann vera þú segir

eigi þetta þinni vinkonu, ok höggr til hans svá,

at hann fékk mikit sár
;
var hér sem fyrr, at

Barði var nærstaddr, ok veitir honum skaða.
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J)ormóðr þorgautsson var hraustrmaðr, ok gekk

vel fram$ Eyjólfr frá Borg ræðst honum í móti,

ok verðr mjök sárrj ok þótt þessir seu mest

nefndir af NorðJendíngum
, þá gengu allir vel

ok hraustliga fram, fyri þvíat þeir höfðu einvala

lið; ok er þessir váru fallnir, þá létti bardagan-

um. Nú mælti þorbergr, at þeir skyldu undan

leita, ok váru átta sunnan fallnir, en þrír norðan.

Nú spyrr Barði þórodd, ef hann myndi fara

mega; hann lætr eigi þess ván, ok biðr þá undan

ríða; Barði sé í sárit. Nú sjá þeir liðit, sem

sunnan ferr, sem í skóg sæi; spyrr Barði, ef þeir

vili bíða; þeir kváðust ríða vilja, ok svá gera

þeir, ríða nú sextán saman, flestir sárir. Nú er at

segja frállluga: hann kemr á vetfánginn, ok sér

þar ný tíðinði, ok þó mikil; þar lá Tindr; ok er

Illugi spurði, hve margir þeir myndu hafa verit,

(kvað hann):

Hátt hefir ask við aska

átján lagar mána

veðstafir lágu

laið hýrs níu dauða,

slíks bíðum vér síðan

sverðs nema hefndir verði.

Eyðs eru ævi meiða

allbert í hýr fallnir

ok í gný geira

Guðbrands synir handan,

trautt líðr minni ið mesta

móðs aldregi bætr.

* * *
1

segir hann , hvat viltu leggja til í slátrin

*) hvr vanta&i 2 blöJ' i sögubrotifr.
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við oss, ef vér ökum nokkut f för? |>orb]örn

mælti: ekki man ek tilleggja, því at ek er enkis

nm skyldr. Nú áttu menn luti við Björn, ok

fékst eigi gott af honum. Barði mælti: hvár-

igr man þá vald hafa, ok manu þeir gjalda, er

áfallit er, en þann lut skal gjöra, er þér er

úvirðiligastr. Nefnir Barði sér vátta, ok segir

skilit við Guðrúnu, dóttur hans, ok finnr þat

til : at þú ert rniklu meiri níðíngr, enn dugandi

manni sómi at eiga þik at mági, mundu hvárki

ná af mér mund né heimanfylgju. Nú heyra

þeir gný mikinn, at menn ríða margir til árinnar,

var þar kominn þorgils Arason norðan of land

frá brúðlaupi sínu, ok Snorri goði með honum,

ok riðu saman áttatígi marma. þá mælti Barði:

tökum ofan búnað várn, ok ríðum í flokkinn, ok

aldrei nema einn í senn, ok manu þeir ekki í-

ráða, er myrkt er. Ríðr Barði at Snorra goða, ok

hjalar viðhann á vaðinu, ok segir honum tíðind-

in. Nú ríða þeir af vaðinu; þá mælti Snorri:

hér viljum vér æyja ok eiga dvöl, ok hjalast við,

áðr vér skipum oss á gistíng. Bræðr Barða ríða

hjá flokkinum, ok ráða menn eigi í þat. þor-

gils ætlar of kveldit á Breiðabólstað. Nú er þar

niðrsezt; þá mælti Snorri: þat ermérsagt, þor-

gils! segir hann, at enginn maðr mæli jamnvel

fyri griðum sem þú, ok önnur lögskil. Lítill umba
* ir, segir þorgils. Nei, segir Snorri, mikit

man tilhaft, er einn maðr, er nemndr. þorgils

segir: eigi svá * * * fyrih* * * ek mæli betr fyri

griðum enn aðrir menn, ok má þó lögfullt vera.

þat vil ek, segir Snorri, at þú látir mik heyra.
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Hann svarar: hver er pess þörf? eru hér nokk-

urir missáttir? Hann kvaðst aldrei þat vita: eu

aldrei er þvf misráðit, ok ger sem ek vil, ok

skorar fast á. þorgils segir, at svá skal vera;

hann tók þá til máls: þat er upphaf griðamála

várra, at guð sé við o'ss alla sáttr, vér skulum

ok allir vera menn sáttir vár í millum, ok s* * +

verrir at öldri ok at áti, ok at þíngi ok þjóð-

stefnu, at kirknasókn ok at konúngshúsi
,
ok

hvervetna þar, er manna fundir verða, þá ok

þelum* * * svá sáttir, sem aldri hafi fjandskapr

vár í millum verit; vér skulum deila kyn ok

kitst* *kkar, alla luti vár í milli, sem frændr ok

eigi fjandr; ef sakar gerast héðan af á milli vár,

þær skal fé bæta mega, bein rjóða; en sá vorr,

er gengr á gervar sættir, eða vegr á veittar trygð-

ír
,
þá skal hann svá víða vargr rækr ok rekinn,

sem menn víðast varga reka, kristnir menn kirk-

jur sækja, heiðnir menn hof blóta, eldar upp-

brenna, jörð grær, mögr móður kallar, skip skríðr,

skildir blika, sól skin, snæ leggr, Finnr skríðr á

skíðum, fura vex, valr flýgr vorlángan dag,

standi hánum beinn byrr undir báða vængi, viðr

vex, veitir vatni til sjáfar, karlar korni sá; hann

skal fyrrast kirkjur ok kristna menn, guðs hús,

ok gyma heim hvern, nema helvíti; tekr hvárr

vár trygðir við annann fyri sik ok sinn erfíngja,

alinn ok úborinn, getinn ok úgetinn, nefndan ok

únefndan, en hverr veitir í mót trygðir ok ævin-

trygðir, metrtrygðir ok megintrygðir
,
þær er

æ skulu haldast, meðan moldir ok menn lifa;

nú erumk vér sáttir ok sammála hvar sem vér
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íinnumst á landí eða legl, skipi eða skíði, í hafí

eða hestbaki, árar at mi'ðli eða össkotu, þóftu

ok þilju, ef þörf gjörast, jamnsáttir sem sunr við

föður, eða faðir við sun í samförum öllum; haf-

um nú lófatak at trygðamálum, ok höldum vel

trygðir, at vilja Krists ok vitni allra manna,

þeirra er nú heyrðu trýgðamál vár; hafi sá

guðs hylli, er heldr trygðir, en sá gremi

guðs, er rífr réttar trygðir, en hylli sá er heldr;

höfum heilir sezt, en guð sé við alla sáttr.

Ok er J)orgiIs hafði lokit at mæla fyri griðum, J>á

mælti Snorri: haf J)ökk, vinr! stórvel er mælt,

ok er J)at sýnt, sá er á bak gengr, er griðníð-

íngr at vísu, ok sé hann viðstaddr. Nú segir

Snorri tíðindin sem orðin váru
,
ok J)at, at J)eir

Barði váru J)ar komnir í flokk J)eirra f)orgils.

J)ar váru margir vinir sunnanmanna ok náfrændr.

J)orgils hafði ok fyrr átt Grímu Hallkelsdóttur,

systur Illuga ens svarta. J)á mælti þorgils: vel

hefðum vér mátt missa f)ín, Snorri! nú at sinni.

Hann svarar: eigi er J>at, góðr vinr! ærin eru nú

orðin vandræði með mönnum, J)ótt hér nemi

staðar. J)orgils vill nú eigi gánga á grið J>essi,

er hann hefir sjálfr fyrimælt, ok skiljast menn
nú. Ríðr Snorri með tuttugu menn, ok Barði

með honum, ok hans menn, til Lækjamóts, ok
tekr J)órarinn vel við J)eim, ok eru nú kátir,

ok ráða ráðum sínum at **** J)jóstum laust

ek J>ik, J)víat mér J>ókti eigi annat at J>ér ger-

anda.

x
) Jiér vanta&i citt blafr, sem skorifr var útúr skinnbúkinni

en hún bijrjar aptur þannig.
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4. þá stendr upp einn gamall macír, ok var

J>ar Eyðr Skeggjasuu
,
ok mælti : ok kunnum

vér mikla úþökk, at menn skattyrðast hér, hvárt

er ]>at gera várir menn eðr aðrir, til engis kemr

þat góðs, en opt gerist íllt af þvíj skyldu menn

]>at mæla hér, at sátt á væri.$ ætlum vér, at eigi

mani aðrir eiga meir eptir sínum lut at sjá enn

vær, eðr öðrum mani stórugi meira harma leitat,

enn mér
5
sýnist oss ]>ó þat ráð, at sættast manum

vær, því eigi vorkynna öðrum, þóat hér skatt-

yrðast, er þat ok vænast til, at illa gefist sem

fyrr, at velja mönnum neyslig orð; hann fékk

góðan róm at sínu máli. Er nu leitat hvárir

vænstir sé um sættir at leita. Snorri er tilnemndr,

at mest leitaði um sættir, hann var þá mjök

hníginn (at aldri)
$
þorgils var annar, vinr Snorra,

þeir áttu systr tvær, ok ræddu svá hváritveggju,

atslegitmandiígjörð ok í mannjöfnuð, en menn

höfðu þó sárt haldit frændum sínum. Kunnum
vær nú ekki annat at segja, enn til mannjafnaðar

váru lagðir menn, er fallnir váru, ok var Snorri

tekinn til gjörðar af hendi Barða, ok Guðmundr
Eyjúlfssun, þorgils Aiasun ok Illugi af hendi

sunnanmanna ;
ræddu nú sín á milli hvat væn-

ligast væri til sátta. Nú sýndist þat, at menn skal

leggja til mannjafnaðar
,

syni Eyðs ok syni Guð-

brands, en þóroddr Hermundarsun ok þorbjörn,

]>eir váru jamnir. Borgfirðíngum þókti frekliga

horfa við Hall Guðmundarsun, ok hurfu frá, ok

rufu sættir, en þeir vissu áhuga Barða. En frá

málalokum er þat at segja, at synir þorgauts,

Ketill ok Gísli
, váru jafnir við Hall Guðmundar-
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sun. Alls fórust níu menn sunnan; J>á eru fjórlr

norðan vlð fimm Gíslúnga; þá váru fjórir úbættír

sunnanmanna: Jjorgils ok Eyjúlfr, sun hans,

Tanni inn hanelrammi ok Eyjúlfr, systursun hans.

En Barði sagði, at hann var enginn auðmaðr né

þeir frændr J>eirra: ok eigi munum vér biðja

oss fjár til bóta. Snorri svarar: eigi man hér

J>ó hvárki koma fé, né mannsektir. Barði svar-

ar, at hann vill eigi J>ví neita, at menn færi ut-

an, ok ættu þó útkvæmt, ok færi því fleiri: ok

er sá einn, at eigi er færr, ok skal fé fyrir hann

gjalcla, en þó kann vera, at þeir þikkist saknæmt

við hann eiga: Gríss, félagi várr, man eigi sak-

bitinn. Hesthöfði, er býr þar, er nú heitir at

Stað í Skagafirði, hann er frændi hans, hann

tók með honum; þat komst á leið, at sættir verða

at því, ok kom J>at helzt saman með J>eim, at

þeir færi utan, ok J>ikkir J>at helzt nokkura nafn-

bót vera, alls Barði var eigi bítr á fébætr; væntu

þeir, at sjatna muncli heldr úfriðrinn, ok þókti

sér J>at eigi minni sæmcl, at þeir væru utan, ok

J>ókti vitrum mönnum J>at líkligast, at sjatna

myndi J>eirra ofsi, svá mikill setn var, at sé

eigi fyrst samlendir. Fjórtán menn skylclu utan

fara, þeir sem verit höfðu at Heiðarvígum, ok

vera utan J>rjá vetr, ok eiga útkvæmt hit J>riðja

sumar, en ekki skylcli fé til farníngar J>eim, ok

var sæzt á málit fyridóma; ok sú var virðíng á,

atBarði J>óktihaldithafafullanlut, okþeir, erhon-

um veittu í svá úvæntefni,sem komit varum hríð.

5. Nú senelir Barði menn heim í hérað;

J>eir höfðu selt land sitt af heneli ok bú, ef þess-
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ar yrði málalyktir, er eigi var áðr ráðit J>at. Sá

maðr hét J>óroddr ok kallaðr kergarðr, ekki

vinsæll, hann skyldi hafa 3; hann var frændi

þeirra Guðmundarsuna ,
auðigr at fé; var nu

ráðit at kalla kaup þeirra. Nú kemr skip a£

hafi í Blöndós, er átti Haldórr, fóstbróðir Barða.

Nú koma menn heim af þíngi. Ok er Haldórr

spyrr, at Barði skal utan fara, lætr hann bera far-

minn af skipinu, ok flyzt uppí hópit fyrir hús

Barða , verðr þar fagnafundr. Frændi! segir

•Haldórr, þú hefir vel í höndum við mik haft,

veitt mér opt mikit, stiggst eigi við, at ek fór eigi;

nú heiti ek þér nokkuru tiilagi
, skaltu nú þat

heyra: skip þetta vil ek gefa þér með rá ok

reiða. Barði þakkar honum, þikkir hann stór-

mannliga gjört hafa; býr hann nú skip þetta,

ok er með honum hálfr þriðx tugr manna, verða

heldr síðbúnir, láta í haf, ok eru níu daga úti;

verðr á þá leið, at hann brýtr skipit við Siglu-

nesnorðr, ok týnaþeirmiklu
1

,
(en) mennhaldast.

Guðmundr gamli var þá riðinn útá Gálmarströnd,

ok spyrr tíðinda, ok hvatar heim; ok um kveldit

mælti Eyjúlfr, sun hans: vera má, at Barði sé

fyrir handan, er héðan of sér, sögðu margir þat

væri eigi úglíkligt. Hvársu myndir þú hátta, seg-

ir hann Eyjúlfr, ef hann væri aptrreka orðinn?

Hann svarar: hvat sýnist þér ráð? Hann inælti:

bjóða þeim öllum heiin til vistar, þat væri þirm-

isligt. Guðmundr svarar: inikit er þér í hug,

ok eigi veit ek þat sé úráðligt. Hann svnrar

Eyjúlfr: mæl manna heilastr! ek kann segja þér,

x
) heldur cnn

:

mjólu.
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at þeirBarðieru aptrreka orðnir, okbrotit (skipit)

í spán við Siglunes, en týnt mestum luta fjár-

ins$ man þér at þessu verða virðíng, ok tekr

fyri munn honum. Guðmundi |)ikkir eigi enn

betr, ok lætr hann ráða.

6. Eyjúlfr gerir ferð sína, ok hefir hálfan

J>riðja tug hesta í mót þeim, ok hittir þá á Strönd-

um. Eyjúlfr kveðr þá vel, ok biðr þá fara

heim með sér, at ráði föður síns^ þeir gera

svá, skipa þar á annann bekk um vetrinn, ok er

Guðmundr reifr við þá, ok veitir þeim stór-

mannliga. þetta spyrst víða. Einarr Járnskeggja-

sun býðr þeim þar ok opt at vera með sér, ok

nú eru þeir kátir. Er nú til þess at taka, er

þórarinn réð, at þeir váru með Barða er (váru)

mikils verðir, ok mikils áttu kosti; láta nú gera

eptir féi sínu vestr, ok ætla enn utan um sumarit.

þat var um vetrinn, at maðr spurði Eirík skáld

af atburðum, ok hversu inikit mannfall yrði.

Hann kvað vísu:

Lágu líðar frægir

lögðis skeiðs á heiði

lind sprakir um randa

rauð ellifu dauða;

hitt varð áðr enn auðar

ógnar gims í rimmu

jókum sókn við sæki

sár þíslar fékk Gísli.

Enn verðr þess dæmi, at nú var spurt, hve

margir fallnir váru af hverum. Hann kvað vísu:

þrír hafa alls af oru

ítrstalls liði fallit
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vær ruðum sverði sárum

sigrborÖs viðr norðan,

en fyr þollar féllu

Fjölnis seiðs á heiði

gjörðist grimt með firðum

gunnél níu sunnan.

þá verðr ok ræðt, at mjök hafí ávegizt þeirra

lið, J>eirra sunnanmanna; þá kvað hann vísu:

Styrr lét snarr ok Snorri

sverðþíng háit verða

þar er gnýverðr gerðu

Gíslúnga hlut þungan;

enn varð eigi enn minna

eitt skarð þat er hjó Barði

féll geisla lið Gísla

gunnórúnga at sunnan.

Nú tóku þeir fé sitt félagar Barða, ok bjuggust

til utanferðar með góðan fjárlut. Barði sendir

orð ok þeir bræðr, at þeir vili hafa land sitt ok

selja, þikkist þurfa lausafé. Hann vill eigi láta

laust landit ,
vill at kaupit sé sem ætlat var;

verða nú annathvárt at missa fjárins, eða drepa

hann. Nú segir Eyjúlfr, at hann man fá þeim

jamnmikil fé, sem land er verðt, kveðst annat-

hvárt á því sumri hafa drepit hann, eðr rekit af

landinu, ok kastat sinni eigu á. Barði kaupir

skip
, er uppi stóð í Húsavík

,
fór þá utan

,
ok

leiddi Eyjúlfr þá virðuliga á braut, ok ferst nú

vei, ok kemr af hafi norðr við þrándheim í kaup-

ángi, lætr nú uppsetja skipit sitt ok búa vel um.

Olafr konúngr hinn heJgi réði þá Norvegi, var

hann í kaupbænum. Barði gengr fyri konúng

4
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ok hans förunautar
,
kvöcldu hann vel sem sæmdi:

ok er á þá leið, herra ! segir Barði, at vér vildum

vera vetrgestir f>ínir. Konúngr svarar á þá leið:

vér höfum frétt til þín, Barði! segir hann, at

Jbu ert ættstórr maðr ok mikill fyri þér, ok þér

eruð vaskligir menn, ok hitt í nokkur stórræði,

ok rekit harma yðvarra, ok verit f>ó lengi fyrir,

ok ]>ó hafið þér nokkut forneskju, ok þesskonar

átrúnað, sem oss er liskaptíðr, ok fyri þá sök,

at vér höfum þat svá mjök frá oss skilit, þá
viljum vér eigi taka við yðr, en þó skulum vér

vera vinir yðrir, Barði! segir hann, ok man
nokkut mikilligt fyrir yðr liggja; en þat kann

opt verða, er menn hitta í slíka luti, ok verðr

svá mikit rið at, ef nokkut verðr viðblandit

forneskju, at menn trúa á þat ofmjök. þá mælti

Barði: eigi er sá maðr, segir hann, at ek vildi

heldr minn vin, enn yðr, ok kunnum vér þökk

þinna ummæla. Barði hefir þar bæjarsetu um
vetrinn, ok virðist öllum vel; en um várit býr

hannskip sitt tilDanmerkr, ok er þar vetr annann

í góðu yfirlæti, ok nú er eigi gerit tíðinda;

eptir þetta býr hann skip sitt til Islands, ok

kvámu fyri norðan land út, ok váru mjök svá

félausir. Guðmundr var þá andaðr, ok kom
Eyjúlfr þá í móti þeim, ok bauð til sín, ok síðan

fór hverr til sinna heimkynna
,

er allir váru

síknir. Eyjúlfr gefr þeim bræðrum upp föður-

leifð sína, ok lýsti enn stórmennsku sinni sem

fyrr, veitti þeim enginn maðr jamnmikit lið sem

hann. Barði ferr til mágs síns, Guðbrands; hann

var bæði auðigr ok kynstórr, ok kallaðr nokkut

féfastr. En bræðr Barða fóru til Borgar innar
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syðri til Eyjúlfs, mágs síns; þá var fóstra þeirra

dauð. Nú keypti Eyjúlfr land undir þá bræðr,

ok leysir Barða frá með lausafé; setja nú bú

saman á föðurieifð sinni, ok urðu elJidauðir, nýtir

menn, ok eigi jamnmiklir sem ættmenn þeirra,

ok (váru) báðir kvongaðir, ok menn frá þeim

komnir. Barði ríðr til þíngs, eptir er hann hafði

einn vetr verit hér á landi; þá bað hann sér

konu, sú hét Auðr, dóttir Snorra goða, ok er

hún föstuð honum, ok skyldi brúðkaup vera í

Sælíngsdal at Snorra goða, föður hennar; eigi er

ákveðit, hve mikit fé henni slcyldi heiman fylgja,

en líkligt at vera myndi góðr sómi; hún var

skörúngr mikill, ok unni Snorri henni mikit;

móðir hennar var þuríðr, dóttir Illuga hins rauða.

Barði ríðr um þíngit til Yatnsdals, til mága sinna,

olí unir vel við ferð sína, ok hefir góða virðíng

af mönnum; fór eptir því, sem vitrir menn höfðu

fyriséð, at sætt manna hélzt, sem á var. Nú
býr Snorri veizluna, sem ætlat var, ok kemr

þar fjölmenni mikit, ok ferr hún fram sköru-

liga, sem ván var, ok er Barði þar of vetrinn

ok bæði þau
; en um várit fara þau í braut með

allt sitt, ok skiljast þeir Barði ok Snorri góðir

vinir; hann fór nú norðr til Vatnsdals, olc er

þar með Guðbrandi, mági sínum. Ok at vári býr

hann ferð sína, kaupir sldp, ok ferr utan, ok

konahans með honum, ok er sagt honum greidd-

istvelferðin, ok kemraf hafinorðr viðHálogaland,

ok er þar um vetrinn í þjóttu með Sveini Háreks-

syni, ok var vel virðr, okþóktust menn sjá á hon-

um stórmennsku, ok virði hann þaubæði mikils.

4 2
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7. Svá bar til einn myrgin, er þau váru

útí skemmu bæði, at Barði vildi sofa, en hún

vildi vekja hann, ok tekr eitt hægindi lítit, ok

kastar í andlit honum svá sem með glensij hann

kastaði braut, ok ferr svá nokkrum sinnuni; ok

eitt sinn kastar hann til hennar, ok lætr fylgja

hendina
;
hún reiðist við, ok hefir fengit í stein,

ok kastar til hans. Ok um dagihn eptir drykkju

stendr Barði (upp), ok segir skilit við Auði, ok

ségir, at hann vill eigi af henni ofríki taka né

öðrum mönnum; ekki tjáir orðum við at koma,

svá er þetta fast sett. Er nú fjárlutum skipt

þeirra á milli, ok hann ræðst þaðan braut um
várit, ok lætr eigi af ferð sinni, fyrr enn hann

kom í Garðaríki, gekk þar á mála, ok var með
Væríngjum, ok þókti öllum Norðmönnum m :k-

ils um hann verðt, ok höfðu hann í kærleikurn

meðsérávalt; erkonúngsríki skal verja, erhanní

leiðángri, ok fær gott orð af reysti sinni, ok hef-

irum sik mikla sveit manna; þar er Barði þrjá

vetr í inikilli sæmd frá konúngi ok Öllum Vær-

íngjum. Ok eitt sinn, er þeir váru á galeiðum

við her, ok vörðu enn konúngs ríki, þá kom at

þeimherr; gera nubardaga mikinn, okfellrmjök

lið konúngs, er við ofrebli var at brjótast, ok

gjörðu áðr mörg stórvirki; ok þar féll Barði

með góðan orðstýr, hafði drengiliga neytt sinna

vápna til dauða. Auðr var gipt öðrum inanni,

syni þóris hunds, er Sigurðr hét, ok eru þaðan

komnir Bjarkeyíngar
,
hinir ágætustu menn, ok

lýkr þar þessari sögu.
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Agrip Vígastyrssó'gu ok fyrra parts

Heidarvígasógu

,

ritat af Jóni Ólafssyni frá Grunnavík.

jA-Ti.i st(5S í dyrum úti, ok var Iiann vcginn af manni

nokkrum, sem deiidi viö haim af einum langási (man

ek eigi, livort sá var ]>ræll Atla), reiddi lianu burt ás-

inn. ]>ar ineö endaðist sá kapítnli.

2. f>arnæst getr om, at Stýrr vo þenna sama

mann 1
, ok at liann Jieti j>oriiid8ra

, eðr pvilíku nalni,

vildi sá forðast Stýr, ok liafði vara á ser; var lianii

tekinn til at færa sik úr bygðinni, er Stýrr fretti til

ferða haiis; tók liann sik ]>á heiman ineð fjdra inenn,

ok reið af staö um ndttina, eðr í dögun; spurfci hann

upp náttstaði lians í tveiin stöðum, vildu ]>ö báðir ]>eir

bændr leyna manninum; reið Stýrr svo upp veg eptir

lioniim; ]>etta var á einu kveldi
;
mætti bann ]>á mönn-

um, sem sögðust hafa seð menn ríða fyrir utan al-

mcnníngs veg; hvataði Stýrr ]>á eptirreiðinni, ok varð

varr við raennina í víðirkjöruin nokkiiruin, eðr kvos-

um, skamt frá vegiuum; reið hami ]>egar ]>ar at, ok

fóru eigi mörg orð inilli þcirra, áðr Stýrr vo hanii,

o k var hann götvaðr þar við veginn 3
.

x
) inijjjjir niik. -) Karmske, ok svo minnir mik, Iiann liafi

heitit forbjörn, oksé sá sami Landn.umgetr kap. 17, bróíSirKlep-

járns, en pórdis, systir Jieirra, kannske hafi verit rnóöir Gests,

ok liann nefnist þar porgestr. 3
) J>au orfr og grcinir, sem

þunnig standa gisnari cnn cllu ,
cru sjúlfrar afralsögunnar

or'fr, cr höfundr dgripsins kaffri upptciknafr, Jní cr hunn uf-

skrifafri skinnbókina, cr ásamt mcfr afskriftinni glatufrist.

4
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Af BerserJfjunum.

3. Vermiindrhfct inaÖr, kallaör Vermundrhinn mjófi,

hann hjó í Isafirði á bæ peiin, er Laugaból lieitir 1

,
sá

var bróðir Stýrs ; honum pótti bær sinn lasinn ok

mjök at faili kominn, þessvegna fór liann utan til Nor-

egs at sækja ser viÖ til húsabótar. Hákon jarl röÖi

pá í Noregi; Vermundr hitti á þar hann sat um vetr-

inn
; brátt kom hann ser í vingun viÖ jarlinn, ok gaf

hönum gráfeldi ok skinnavöru, sem hann liafÖi meÖ

sör fært; par var hann uin vetrinn ineÖ jarli í góðri

vináttu. Berserkir tveir voru meÖ hirÖ jarls, het sá

eini IlaJJi, annar Lciknir, hann varpeirra ýngri2
;

Iiafði

jarlinu {)á til stórvirkja, því þeir voru menn miklir

fyri ser, skapstórir, ok sterkari öðrum mönnum ;
væri

peir eggjaðir eðr reiðir, stóð ekki fyri {jeiin, ok kom

{)á at {)eim slíkr börserksgángr, at aungvir menn stóð-

ust, þótti {)ví flestum ódælt viö {)á at skipta. At vori

{>á kaupmenn bjuggust til Islands, ok Vcrmundr Iiafði

búit skip sitt, kveðr jarlinn hann at máli eitt sinn,

ok biör hann mæla til {)ess í sinni eigu, sein honuin

leikr lielzt hugr á. Vermundr svarar, at nokkut se {)at,

sem ser J>ykl lieJzt gripr í, en sö uggandi, hvort jarl-

inn vili veita sbr þat. Jarliun spyr, livat lielzt þat sö.

Vermundr segir pat vera menn {)á tvo hina öflgu, sein

eru í hirð lians, pyki ser mesta gersemi í peini
, ef

jarlinn vih gefa sör, pvi ser megi vera mikit traust

at {)eim , en lianu egi sökótt víða. Jarlinn svarar, at

hann liefði ætlat hann mundi til annars heldr mælast,

x
) mun lieldr hafa verit i Vatnsfiröi, pvi Eyrbyggja, kap.

46, getr eigi nm, at Vernmndr hafí búit þar, fyrr enn hann fylgdi
Snorra til Borgarfjarður vorit eptir er Stýrr var veginn

, ok
eptir Grettissögu, kap. 51, (að reikningÞormððar : 1018, þá Grettir
kom þar vestr); en þat er Eyrb. kap. 25 segir, athann hafí búit i

Hraunhöfn, þá hann fekk berserkina (þvi hún lætr liann hafa
tekit þar við búi 9S2, en þegit berserkina 9S3), man ek fyri

vist at þessi saga sagði eigi ,
lieldr á Vestfjörðum, þó er Eyr-

byggju sögn likligri. a
)
Eyrb. kap. 25 segir þeir liafí verit

Svenskir at kyni, þvi Eirikr enn sigrsæli Svia konúngr hafði
senda þá jaxlinum.
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ok annat vaeri lionura þarfara, pví liann J>ekki svo

skaplyndi berserkjanna, at eigi sé bændum Iiendt at

lialda þá, ef eigi er at feirra skapi gjört, rauni sér

pykja á sinn hluta gjört
,

ef ilia er at þeira farit, eÖr

veitt nokkr vélræÖi, ok býðr Yermundi at kjösa annat.

En Vermundr vill eigi annat þiggja, ok lætr at þessi

vandhæfí séu eigi svo raikil , at hann geti þá eigi vel

haldit fyri skapsrauna sakir, svo þeir vel uni. Jarl-

inn svarar, at J)á
skuli hann þessu ráða, en miklu þyki

sér varÖa, at vel sé vi8 J)á gjörtj heitir Vermundr

góÖu um J>at. Ok J>at verÖr at lyktura, at berserkirnir

fara með Vermundi
;

gefr J)eim vel byri lieiin ura

sumarit, ok tekr Verraundr strax at bæta hús sín, ok

liafði J)á til lieirailis starfa. Brátt fannst |>at á skapi

berserkjanna, at J>eir voru eigi feldir til vinnu, en voru

fúsir til raanndrápa ok stórvirkja; sögöu þeir Vermundi,

at jarlinn liefbi seldt sik honum í liendr til trausts

móti fjandraönnura hans, en eigi til viunu; voru {>eir

skapstirðir, ok gjöréust nú ofrelli Vermundar'; iörast

hann nú at hann beiddi |>essarar gjafar af jarlinum,

ok huxar um, hverninn hanii geti komit þeim af sér.

J>etta spyrst yíÖa, at Vermundr liefir pegit berserkina

af jarlinura; þikir nú óvinuin Vennundar hálfu verra

á hann at ráða enn áÖr.

Vermundr átti dóttur eina fullvaxna; Halli lagÖj

Iiug á hana, ok var opt á ræftum viÖ liana; J>etta róm-

aÖist brátt, ok verðr Verraundr [>essa varr, en lætr sem

liann viti eigi.

Ura vetrinn* á útniánuðuin sendir Verinundr mann

at Hrauni tií Víga-Stýrs, bróður síns, Jiess erindis, at

liann býðr honuin at heimboði til sín. Stýrr tekr J>ví

fáliga í fyrstu, en segir þó liann muni koma, telr J>at

x
)
Eyrb. kap. 25 segir öðruvís frá J»essu, nl., at Halli batt

Vermund at fa sér kvonfáng sæmiligt, en Verm. taldist

undan , ok J>ví sló Halli á sik úlfbúÖ ok illindum. 2
) en

Eyrb. kap. 25 segir, at berserkirnir liafi koinit til Styrs um
haustit 984.
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eigi liafa verit vaiula hróÖur síns fyrri, ok lieldr her

niuni nokkut undir húa, J)ví fátt hafði þeirra railli

verit þángat til, fer
J)

<5 heiman meÖ nokkra raenn, ok

ríði* vestr í IsaíjörÖ at Laugahóii; tekr Vermundr á

móti lionura háÖum liöildúm, ok þakkar lionuin þar-

komuna
;

gistir þar Stýrr |>rjár nætr í góÖu yfirlætl, var

|>at kallat kynnisför 1
. J>ann dag, er Stýrr vill burt

riÖa, sitja þcir hræÖr yíir drykkjuhorÖuni, eru nú háÖ-

ir ailglaöir, ok fellr allt vcl á meÖ þeira. J>á raæiir

Verraundr: mi skaltu hafa þökk, bróöir ! at Jni heíir

eptir hón minni lieimsókt mik, ok ]>ar J>at lieíir eigi fyrri

verit, viida ek f)ú nytir |>ess í nokkru: hfer er gjöf

sú, er mör sýnist þ&r vel í hag koma, þat eru her-

serkir tveir, er h£r liefi ek raeÖ mfcr; veit ek, at J)ú

átt marga mótgöngumenn, ok víÖa árása von. Stýrr

mælti
:
þetta er mikil gjöf, ok af því ek veit J>at eigi í

minni eigu, er fessu se jafnvægt, þá kann ek {>er eigi

betri laun, enn ek geíi {)ör pessa herserki aptr, svo

{>ú njótir {>eirra sjálfr. Vermundr þykkist viÖ, ok segir

liann gjöri eigi rfett at virÖa illa, er hann hýÖr honum

til sæmdar svo {>arfa gjöf. Stýrrr svarar: segÖu hittf

bróÖir ! at {>ú iÖrast, at {>ú halir viÖ hcrserkjunum tek-

it, {>ví nú íinnr {>ú {>ik eigi megnugan at halda {>á

fyri peirra skapsmuna sakir. Vermundr segir þá, at

Svo er, ok lætr upp allt hit sanna, ok hiÖr hann at

lcysa sik viÖ petta vandræÖi. Stýrr kveÖst deigr viÖ

þeim at taka, {>ví jarlinn sö til eptirinælis , ef {>á saki

nokkut, muni liann {)ó {>ar at ráöa, ef {>eir vili sör

fylgja, ok leysa svo vandræöi hans; VermunÖr verÖr

{ícssu glaÖr. Nú eru berserkirnir kallaÖir þángat, ok

Spui*Öir, ef {;eir vih Stýr fylgja; segir Vermundr, at

Stýrs ok {jeirra lunderni inuni hetr samankoina, því

liaiin egi sökóttara, en se skörúngr í geÖi, en sik

J
) Sbr. t’órííar hreöu sögu, kap. 5 : EiÖr varti Jessa varr

at kynniávist at Keykjum.
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Jmrfa heldr at snúast viÖ búskapar annríki. Berserk-

irnir seffja, at jarlinn hafi sik lionum alleina til fylgd-

ar fengit, en vel ok liöfðíngliga lítist ser á Stýr, þó

muni þeir her á hætta, þar hann Jofi at gjöra eptir

sínu skapi, ok brúka sik til niannliefnda meir eim

búsýslu. VerÖr þat af, at berserkirnir skulu fara meÖ

Stýr, ok skiJja nú viÖ Vermund allir.

4. þorbjörn íibt maÖr, kallaÖr þorbjörn kjálki,

liann bjö í Kjálkafirði 1

; á milli Stýrs ok hans liöfðu

lengi deilur verit, ok liaföi Stýrr aldrei náÖ hefndum

á lionuin eptir sínum vilja
; nú þótti honuin vcl til-

faJIit at brúka berserkina þor til, svo hann kæini sér

í geÖþokka viÖ þá ;
segir hann þeim þessa fyrirætJan,

ok eru þcir þess alifúsir. J>ángat koina þeir á nöttu,

ok berja at dyruin; en af því fóJk allt var í svefui,

var eigi skjótt tii dyra gengit; skipar Stýrr þá at

brjóta upp dyrnar, ok [>at gjöra bcrserkirnir. forbjörn

livíldi í skála; liann vaknar viö þenna IiávaÖa, ok spyr,

liverr þar fari meÖ slíkuin óspektuin, at brjóta lnis á

fólki u in nætr. Stýrr segist þar vera, ok nú liafi

hann þá menn meÖ ser, er þori at sjá lioniim í augu,

ok uú vil'i hanu launa honum margar skapraunir, ok

liafi þat allt ofiengi undandregizt
, ok se honum at

verða við. J>orl)jörn kveöst bvorki mundi ílýja, nc fri8-

ar beiÖast, segist senn kominn af fótum fram, þeir

megi gjöra livat þeir geti, hann viTi taka vi8 eptir

faungum. þorbjörn lá í lokrekkju, hleypr hann nú

upp í sænginni, ok tekr sver8, er þar lifckk, ck ver sik.

Stýrr eggjar nú berserkina stórum, ok segir þat eigi

skammlaust, at einn ina8r standi sro lengi fyri þeim.

Ok vi8 þessi fríunaror8 ver8a berserkirnir ó8ir, ok

brjóta lokrekkjuna at þorbirni , en ámada Stýr, at

hann frýi ser hugar, en vogi hvergi sjálfr nærri at

koina. Stýrr gcngr þá frara í ákafa, ok sækir at |>or-

x
)

þessi kap. er aö öllu samhljóöa Eyrbyggju.
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birnl, ok leggr hann i kviðinn, svo hann feiir ,* geÖjasfc

uú berserkjunnm vel at lians framgaungu, ok segjast

gjarnan vilja fylgja svo djörfura foríngja. ItíÖa nú ac5-

an, ok lýsa víginu; getr uin náttstaÖi þeirra í sögunni,

voru þeir fjörir 1

, ok einn í Ljáskúgum; koma mi

lieira at Ilrauni, ok geÖjast mi hvorutveggi vel at

oðruin , ok þykir |)eiin Stýrr góÖr ok röskr IiöfÖíngi

;

stöö nú eigi ininni ótti af honum, enn dÖr, ok þótti

óvinum Stýrs hann nú allóárcnniligr. LíÖr nú af

vetrinn.

Stýrr átti dóttur gjafvaxta, er Asdís liet. Leiknir*,

sá ýngri bcrserkrinn, lagÖi þat í vanda sinn, at liann

sat laungum á tali viÖ liana ok at tafli ; tók þá mönn-

uin til at verÖa margræÖt uin petta, ok koin þat fyri

Stýr, en liann kvaÖ J>at engu varÖa, ok let sem liaiin

cklci vissi, J)ó
haun pat vel sæi. Nokkrura tíma síöar

taiast þeir viö, berserkirnir ok Stýrr, spyr hann, liversu

þeiin getist at sínu haldi. f>eir láta vel yfir, ok segja

ser þyki hann vera höföíngi þeim til liætis. Falla þa

svo orÖ í þeirra ræÖu, at Stýrr spyr, livort þeir vili eigi

leita ser nokkurrar staÖfestu, ok kvænast. Leiknir svarar,

eigi sö pat ser fjærri. Stýrr spyr, livar honuiu renni

hugr til. Leiknir svarar, þat muni helzt í lians valdi.

Stýrr svarar, at f)ó
her se nokkr ójöfnuör á, þá felli

ser hann vel í geÖ, ok mætti þat ennú reynast betr.

Stýrr spyr ok Ilalla, hvort honura standi hugr

t i 1 n o k k u r r a r • k o nu. Halli segir þat vera. Stýrr

spyr: hvar? Halli segir, VermunÖr cgi þar svörmn at

ráöa, ok mundi f>at meÖ hans atfylgi takast mcga.

Stýrr tekr engu fjærri, ok fella nú f)etta tal um sinn.

Litlu síÖar vekr Leiknir sama mál. Stýrr inælti : til

skapsmuna ertu nijök viÖ mitt lyndi, en f)ess skaltu

gæta, at f)ú lieíir eigi fe móti at leggja. Leiknir

svarar: |>ó ek se inaÖr felaus, f)á kann vera ek geti

*) m. m. 2
)
Eyrbyggja, 28 kap., segir : Halli.
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unnit þau verk, gera prek er í, þör til vilja, sera aðrir

nienn eru eigi í færuin um, ok meÖ Jm mdti leyst inik

frá fjártiilagi, en verit J)6r jafnaii her eptir til Jiös

meÖ Halla, brdÖur inínum; áttþú mdtstöbuinenii marga,

ok er þer því þörf traustra inanna, en þú fá mer bdl-

festu nokkura. Stýrr kvað þat satt vera, Jní ser væri

stdrt traust at þeirra gjörfugleika, ok vildi liann gjöra

þar nokkura tilraun á áðr. J>ykir nú berserkjunum eigi

dvænliga áhorfast.

Um vorit ríðr Stýrr út at Ilelgafelli til Snorra,

vinátta var þá gdð þeirra á millura, gekk Snorri á veg

með Iionum, ok ræddnst Jieir við allan daginn ; en engi

maðr vissi
,
hvat Jieir töluðu, eðr livaða eyrindi Stýrr

átti við Snorra. Eru berserkirnip mjök eptirleitnir ura

konumálin , ok einna mest Leiknir. Stýrr segir lianii

verði at sýna nokkurt þrekvirki áðr. Leiknir læzt

Jiess albúinn, ok spyr, hvat Jiat se. Stýrr mælti: her

er hraun hjá bæ niínura íllt yíirferðar, heíi ek opt

liuxat, at ek vildi láta gjöra veg Jmr um, ok ryðja Jiat,

en mik heíir skort maunstyrk; nú vilda ek J>ú gjörðir

þat. Leiknir segir, þat þyki sðr eigi mikit fyrir, ef

hann njdti liðs Ilalla ,
brdður síns. Stýrr sagði hann

mætti Jiat við haiin eiga. Taka nú berserkirnir at ryð-

ja hraunit at kveldi dags, ok at Jieirri sýslan eru þeir

um ndttina; vega Jieir stdr bjÖrg upp þar Jiess Jnirfti,

ok færa út fyri brautina, eu sumstaðar koma Jieir stdr-

um steiuum í gryfjurnar, en gjöra slött yfir, sein enn

má sjá
;
var J)á á Jieiin hinn mesti berserksgángr. Uin

morguninn liöfðu Jieir því lokit, ok er Jiat eitt liit

mesta stdrvirki, er menn viti, ok mun sá vegr æ hald-

ast ineð þeim ummerJíjum, sein á eru , rneðaii landit

stendr. SkuJu þeir nú gjöra eitt gerði, ok hafa Jiví

lokit at dagmálum. A meðan býr Stýrr þeiin bað, sein

þeir skulu í fara
, þá þeir Jiafa aflokit gerðiuu; en

at morgni skal Leiknir liafa bruJJaup. Baðit var svo
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tilbirit, nt par var feklr stór lilemmr ofau í gólíit

með eiuum glugga á, sein vatninu var inu um hellt:

húsit var graiit í jörö , ok voru dyr fyri {>ví með

sterkum stokkuin, ok liúsit allt af nýjum viÖum, ok hit

rambyggiligasta; tröppur voru fyrir húsinu upp at gánga.

Um morguninn, {>á [>eir eru at gerÖissmíÖinni
, lætr

Stýrr Asdísi búa sik sein ailra bezt, en baunar lienni

at vara berserkina við , livat liann liaíi í ráði
;

ok áðr

enn [>eir Iiafa lokit gerðinu, gengr liún burt frá Iiús-

unuin á svig við berserkina, [>ar þeir eru at sínu starfi.

Leiknir kallar til hennar, ok spyr, livert Iiún skuli ; liún

svarar engu. [>á kvað Leiknir vísu þessa 1
:

Ilvert hafið gerðr um gjörfa

gángför liðar hánga

Ijúgvættr af mer leyjar

línbundin för þína?

þvíat í vctr en vitra

vángs sá ek [>ik gánga

hirÖidís frá liúsi

húns skrautliga búna.

Nú liafa [>eir aflokit [iessu starfi
; segir nú Stýrr Iiaun

Iiafi búit [>eim bað, er [>eir skuli í fara
, hafi [>cir nú

[>at [>rekvirki unnit, er ser vel hugnist, ok uppi muni

verða um alla æii. HallLer í fyrstu eigi ráðinn at

gánga í baö, ok spyr, ef eigi skuli íleiri gánga í bað-

stofu með [>eim. Stýrr svarar, [>at muni eigi liendt öð-

rum, at gánga í bað ásamt slíkuin afarmönnum, ' sem

[>eir eru; en Leiknir vill gjöra [>at at vilja Stýrs. Nú
setjast [>eir í baðstofu, ok er hlemmrinn lagðr yíir,

ok borit grjöt á, dyrunum er ok lokat, ok borit grjót

fýri sem rammligast, en á tröppurnar erbreidd blaut

uxahúð; baðstofan er gjörð ákafiiga heit. En [>á [>eir

liafa setit í báðinu litla stund, lætr Stýrr bera sem

.

l

)
Hiin cr svo eptirEyrb., ok svo minnir mik vísan væri,

en livort hin, sem í Eyrb. cptiriylgir, var þar, minnist ek eigi.
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«55ást brennheitt vatii, ok sleypa inn um jrlugcinn.

Finna nú bcrserkirnir, at eigi er alltheilt viÖ þá; liain-

ast feir mi í babinn, ok brjátast á hlemminn, spríngr

Leiknir inni, en Ilalli kemstút; ok er hann kemr á

tröppnrnar, vertSr honum fötaskortr, ok fellr á húðinni

;

en Stýrr er þar fyri- meÖ reidda Öxi, ok höggr á Iiáls

honum, svo Iialli let far lííit. Afr þessu verki unnu

lætr Stýrr leiöa heim J)jöra tvo tvævetra, ok höggr
J)á,

pví þat var tnia í pá daga, at ef svo væri gjört, yrði

eigi af eptirmálum. SpurÖist þetta víða, ok ræddu
menn misjafnt of víg pessi. Sköinmu síðar

gipti Stýrr döttur sína Snorra goÖa, ok varÖ liann viö

pær tengdir traustari möti óvinum sínum.

5. Nii vaxa svo inetorö ok yfirgángr Stýrs, at

flestum stóÖ mikill ótti af; pótt liann vægi meun,

hætti hann engu, ok flestir urðu svo at láta vera sem

hann vildi,. pví engi fckkst rettr yíir honum; stóöu ok

margir ríkir menu at honuin, vinir ok mágar, svo fáir

þorðu at veita honum nokkurar tilgjöróir. Maðr het

Einarr 1
; á liann taldiStýrr nokkurar sakir, okletdóm-

endr dæma ser stórar febætr. ]>essi maðr átti Akr-

eyjar á BreiÖaíirbi ,
sió Stýrr á J>ær eigu sinni, eu

engi mælti á inóti; flúbi inaÖrinn af búi sínu, ok duld-

ist um sumarit híngat ok pángat í Breiöafjai-Öarevjum

.

um vetrinn fór hann út á Mýrar, ok skaut pórliaili á

Jörfa skjóli yfir hann , ok annar bóndi par nálægt d

Járngerfcarstöfcuih*, lieldu peir hann til skiptis uni

vetrinn
;

en um vorit eptir vildi liann flytja sik suÖr

til Borgarfjaríiar, ok haffci eiiin eör tvo húskarla ine5

ser ok fácina klyfjahesta. Stýrr lifcldt spurnum fyri

pcssu, ok reiö lieiinau vib nokkura menn, ok varÖ vís,

hvar hann hefbi verit mn nóttiua; reib hann eptir

honum upp frá bæjum, ok sá á einuin litluni hálsi til

manna undan ser; en pá peir urbu varir viÖ eptirreib-

x
) m. ni. 2

) m. m.



58 5-6 K.Ágrip Vígastýrs- ok

ina, fóru |jcir af almenníngs vegi; en af pvi þeir fóru

mcÖ klyfjahesta, en hinir riðu lausu, ok ört á eptir,

bar hr.átt saman með þeim ; löt maÖrinn Iniskarlana

undanfara ok meinti Stýrr mundi lieldr eptir Jíeiin ríÖa;

en Stýrr þekkti hann
;
par var mýrlendi er þeir hittust, svo

eigi varö greiÖribit. Stýrr spyr, hvat vahli þessu fyritæki

hans, at ílytja sik úr bygðum , eðr pví liann hafi fyri

ser dulizt. Ilinn svarar , at flestum se kunnugr ofsi

hans ok yfirgángr
, ok liafi hann skilit margan við

líf, sem hann hafi lagt minni Jiykkju á. Stýrr segir

liann beri sök á baki sör mcÖ þessu fyritæki , ok hafi

hann nógar sakir til at drepa liann, ok þess eyrindis

se hann kominn. MaÖrinn hleypr af hestinum, ok vill

taka til fóta, ok renna undan ; en þat varð torsókt, pví

mýrin var blaut, ok fell liann í henni, enda voru hinir

fleiri, er eptirsóktu
;
veríir þat skilnaÖr þeirra, at Stýrr

vegr liann þar, disjar, ok lýsir víginu síðan. j>á kvaÖ

Stýrr vísu, í hverri hann segist nú liafa vegit 33 menn,

sem hann heftSi eigi febótum bætt, ok svo varð uin

petta víg.

Af pórhalla.

6. Nú telr Stýrr fullar sakir á j)á báÖa, j>órhalla

ok hinn, er haldit hafa áðrgreindan roann; áttu

margir hlut þar at til friÖstiIlíngar, verðr hinn bónd-

inn fyri fjár útlátuin; en af því Stýrr jiótti þórhalli

hafa átt her meiri hlut í, j)á krefr hann af honuin

meiri bóta; gjörist sá saini á máli jicirra
,

at |>órhalli

skal staiula honuin fyri kosti, j)á Stýrr vill hjá hon-

um gista, hvort sem hann fcr frá eðr til, eÖr hvat

marga menn sem liann með ser heíir
; heitir j>órhalli

þessu, j>ví lionum leizt juingt at etja kappi við Stýr.

Líða nú nokkr misseri, at svo stendr, eu Stýrr jxíttist

liafa j)eim íveitt, at hann let j)á lífi halda.

*) atf visu, cör 36, j>ó minnir mik, at liit fyrra stæöi í

sögunni.
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7. J>at bar til nýJundu eitt baust, at iniÖr Iieiin-

tist af fjöllum enn vant var, {>ó vancUiga væri leitat;

kendu menn þessar illar fjárheimtur úíilcgiiþjófum,

nema ef einhverir væri í hygð, er Jiessu yJJi, en þat

varÖ {)<> eigi uppvíst. Stýrr var |>ar mestr sveitarliöfö-

íngi, ok setti pati lög meÖ fremstu hændnm, at hverr

maÖr skyldi eitt aiiÖkcnni hriika á l'fe sínu, ok sýna

nágrönnum sínum. Sumarit eptir her svo viÖ eitt

sinn, at von er Stýrs til Jörfa; par var einu alinn

lirútr, sein á sumrum gekk í töÖuin ok túiiuin , ömark-

aÖr, pví hann var alltíö Iieima viö hæ, ok gekk cigi

meÖ ööru fe; liann var glettinn viö vinuukonur, ok

spilti ojit mjölk peirra , lögöu {wr til liann væri slát-

raÖr, at íagna Stýr meÖ, því hann var vel feitr
;

{>at

hótti hendi næst ,
ok á þat fellst húsfreyja, sem |>or-

gerÖrMiet; var nú svo gjört. Stýrr kemr, ok gistir þar

um nótt, er honum gjörÖr góÖr beiui, sem vant var.

At morgni, áÖr Stýrr vill burt, gánga |>eir lil dagverÖar;

er nú slátrit af hrútnum horit fram , ok fylgdi þar

liöfuöit meÖ. I Ok {)á þeir silja at boröum, tekr einn

Stýrs mauna höfuöit upp, olc scgir þetta se geisifeitr

sauÖr. Stýrr lítr til, ok skoÖar höfuÖit ok mælir:

þetta er íurÖu mikit höl’uö, eör sýnist öörum sem

mer, at ekkert er auÖkenni á eyrum; þeir segja svo

vera. Stýrr mælti: vciztu eigi, þórhalU! at ver svcit-

arhöföíngjar höfum i lög sett, at hverr maÖr haíi eitt

mark á fe sínu, en þetta er ómerktr sauÖr. þórhalíl

kveÖst {>at vel vita, en segir, at sauÖr þessi hafi gengit

heima í tööum, síÖan Iiann var lamh, ok hafi nienn því

eigi hirÖt at marka hann. Stýrr mælti, at samt hefÖi

lionum horit at sýna Iiann nágrönnum sínmn, svo

J>eir heri vitni herum.
J>
órhalli segir, at Iivorki þeim

ne öÖrum se }>at dult, því sauÖrinn hafi helgat sik

lians eign
,

{>ar haim liaíi heima viö bæinn gengit fyrir

x
) m. m.

»
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allra niiguin [óátalit. Stýrr segir, at þat hæfi J)ó eigi

bæiulum, at kasta orðum sveitarliöföingja undir fætr

ser svo gálausliga, ok haíi hann optsinnis eigi látit

minni sakir öhegndar. þorgerÖr kemr at í þessu, ok

segir, at f>at se ójöfnuÖr stór, at Stýrr kenni bónda

sínum þjófnaÖ, ok launi |>anninn góÖan greiÖa, sem

menn hans hafi margopt illa |>egit; verÖr hún óða-

málug mjök. En Stýrr svarar fáu, en safnar reiÖi, ok

segir, hann muni eigi líÖa bændurn lagabrot órefst, ok

svo kunni her at verÖa. SkiJjast [>eir síÖan, ok líkar

hvorutveggjum allilla.

Nú liuxar |>órhalli um þetta mál, ok þykir fníngs

at von, J>ar sem Stýrr, er; mágar ok frændr hans voru

í BorgarfirÖi
, fer hann súÖr um haustit seint , ok

spyr þá ráÖa, Kleppjárn, Iliuga svarta, ok f>orsteiu

Gíslason, mág sinn. f>eir ráÖa lionum til at færa sik

burt úr heraÖinu, ok sæta eigi lengr áJöguin Stýrs,

J>ví eigi megi vita, nema hann bíöi líftjón af hans

völduin, ok IijóÖa lionum þángat suÖr til sín, svo hann

se oliultari fyri Stýr, ok skuli hann fiytja sik at vori.

|>etta boÖ f>ekkist f>órlialJi, ok f>ykir allgott ráÖ; fer

heim til sín vestr, ok lætr eigi á f>essu bera, ok líÖr

nú svo af vctrinn. Vorit var kaldt ok vindasamt, ok

víÖa harÖt milli fólks, var f>ví íllt til liesta, ok komu

grös seint upp. Lætr f>órhalli ekkert á sínu áformi

hrydda, ok bíör frain til alþíngis, f>artii Stýrr er riÖinn

heirnan, ok vill
f>á

flytja allt sitt suör; en Stýrr fær ]>ó

njósnir herum. Nú spyr J>órhalli, at Stýrr er heiinan

farinn; ok herum eptir tvo daga 1 tekr hann sik upp,

ok flytr nú fyrst búsgögn sín, hefir liann meÖferÖis

níu klyfjaÖa hesta ok einn húskarl mcÖ, scm Ingjaldr

het, ætlar liann í næstu ferÖ at flytja sik alfarit meÖ

konu ok börnuin. Stýrr hcfir fengit grun af fyriræt-

lun J>órhalla, snýr af vegi sínuin , ok sezt í veg fyrir

*) jn. in.
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hann sunnan í heifcarbrekkunura, par hannveit at lci5

J)órhalla liggr um; Stýrr reið við firata raann. Nu
kemr þórhalli með húskarli sínura vestan af fjallinu

ofan í brekkurnar; húskarlinn var betr skygn enn J>ór-

halli, ok segist sjá þar raenn i einni brekku, ok segist

ugga, hvort allt rauni trútt
, ok raætti vel ske at hfer

væri Stýrr. þúrhalli segist vera fyri Jní úhræddr.

J>á J>eir koma nokkru nær, scgist Ingjaldr Jjekkja at

petta er Stýrr, ok muni hann nú hafa eitthvat íllt í

sinni
,

þar hann hagi svo ferðura sínum , ok segir pat

se bezta ráð, at peir snúi aptr, pví þú peir hefði hesta

lúnari
,

pá raegi enn vel takast at ríða undan peim

vestr af fjallinu , ok þá verði peim núg til nianna

styrks. J)úrhalli vill J)at eigi
, olc scgist aldrei skuli

svo hræddr, at hann renni undan raönnura
, pú fleiri

seu , ok bindi svo raeð hræðslu sakir at sjálfuni sbr,

viti hann eigi lieldr
,

at hann hafi gjört pær sakir

við Stýr^ at pcss se verðar, at liann leiti eptir bana

síntim. Ingjaldr vill samt til baka ríða, pví haim hafi

skjútari hest, ok afla ser manna, ef peirrakuuni at purfa,

sem ser sýnist, ok viðskipti þeirra yrði cigi svo skjút.

J)úrhalli segir hann mcgi pví ráða, því ef Stýrr haíi

víg í hug, rauni hann eptir ser sækja heldr enn hon-

uin. Ríðr nú Ingjaldr til baka þat liraðasta hann getr,

en J)úrhalli rekr áfrara hestana sína leið, ok lætr sem

hann verði eigi þeirra varr. J>egar þeir sjá þúrhalla,

skunda þeir á hesta sína ok ríða í veg fyrir liann;

raætast þeir Stýrr, ok heilsar þúrhalli lionura vingjarn-

liga. Stýrr spyr, hvat valdi þessum tiltektuin hans,

at ser lítist hann vifi flytja sik úr libraðinu. þúr-

halli segist því sjálfr ráða, þú hann leiti ser betri

búlfestu, en kvcðst eigi kunna skil á, þvf hann mæti

Stýr her. Stýrr segist svo hafa tilætlat, at þeir fynd-

ist liér, ok at þat yrði fundr þeirra hinn seinasti.

5
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|>órhalli segist eigi vita sik liafa þat til saka gjört, at

hann ])urfi at baima ser lcið sína, ok cigi vænti hann

þess, at hann sit\ eptir lífi sínu. Stýrr mælti, at svo

imnntist hann seinasta viÖtals á Jörfa, at eigi þyldi

-hanii honum lagabrot eÖr nokkra skapraun viÖ sik, ok

se nú eigi annars kostr enn verja sik. þórlialli segist

•eigi flýja mundu. Sækja nú menn Stýrs at honum í

ákafa, en Stýrr gefr sik cigi at; verst |>drhalli vask-

liga ok veitir {>eiin mörg sár, en veriSr ákafliga möör,

[ní maírinn var við aldr; gengr svo nokkra stund, at

þeir sækja, envinna hann ]>ö cigi, ok verða allir móSir

;

|>á kalla þeir at Stýr, at hann komi, ok sit'i eigi hjá,

en seft sik í hættu ; lileypr nú Stýrr at, ok skiptast

[>eir eigi inörgum liöggum , áÖr Stýrr liöggr meÖ öxi

aptan í höfuÖ þórha'lla, ok fellir hann þar
;

rílSr þaÖau

burt sein skjótast, en lætr reka alla hestana lieim at

ilrauni, ok fer leitS sína til þíngs ,
ok gjörir ekki or5

á þessu. Frettist þetta nokkru síÖar um sumarit í

BorgarfjÖrÖ, ok þótti vinum ok mágum J>órhalla ser

nærri hoggvit, ok fara stór or<5 frá ]>eim um haustit.

En [>á Stýrr lieyrir ]>at, kvað hann viso, í hverri inni-

lialdit var orÖtaíkit: ei gi verÖr ]>at allt at regni,

cr rökkr í lopti, ok svo mundi fara um hótanir

BorgíirÖínga.

8. I þann tima gjörðust þau góð tíÖindi á Jandi

lier, at forn trúa var niÖrlög<5, en rettir siÖir upp-

teknir, letu ]>á margir ríkir bændr byggja kyrkju á

bæ sínum; þeirra einn var Stýrr, ok let haun kyrkju

reisa at Hrauni. Sú var trúa ú tímum þeim, at sá, er

kyrkju let gjöra, ætti ráft á svo mörgum mönnum at

kjósa til liimnaríkis ,
sem margir gætu stabit innaii

kyrkju hans 1
, þórhalli let tvö börn eptir sik, liet annat

Gestr, en annat Aslaug, ]>au voru bæÖi úng, ]>á faÖir

þeirra var veginn , varÖ ]>ví eigi af eptinnálum ; ok

l

) Sbr. Eyrb. kap. 49.
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lfóa nii fcvo tímar fram. Gfcstr var smár vcxti ofc

seinþroska, ok þótti því möiinum lítil þreks ron nt

hoinini. Kom mi sá bóncli at Jörfa, scin f>orleikr lict,

ok lielt hann samt nppi gistíngu við Stýr, cix |)íir

Gcstr upp mcbhonum. Eptirnokkur misscri bcr svo viÖ,

atbændr tveir í BorgaríirÖi (fyrir) sunnan Ilvítá, vcrÖa

inissátiir af hestagaungn , hct annar ílaJdcírr, cr bjcí á

Ferjubakka, hinn hét Höskuldr 1
, er bjo á næsta bæ.

Ilestar Ilaldcírs gcngu opt í liögum Ilöskuldar, ok citt

sinn, cr peir höfÖu gjört þárnokkurn usla, varÖ Höskuldr

afarrciÖr , ok hljcíp hcim á bæ Ilaidörs, ok illyrötist

viÖ liann, var viÖ sjáJft biiit þcir niundu bcrjast, cn

IlÖskuldr drepa liestana, því þeir gcngi sér til óbelgis.

Stýrr var mikiJJ vinr Ilaldórs; Iiann skaul Jjcssu ináJi

undir lians gjörÖ ,
ok ]>ví Sániþyktist hinn. Scndir

IlaldórrboÖ vcstr Stýr, vin sínuni, um haustit, at scinja

þcssa deilu þcirra á millum. Stýrr segist koma vilja,

en verÖa
f)ó

at bíöa ]>css, at vatnavcxtir mínki, ok ísa

leggi ,• fer hann nti at Jieiman uin vetrnætr, fyJgir Jioiuim

þorstcinn, son lians, sem ]>á var fullorÖinn at aldri,

ok nokkrir mcnn ílciri; gistir liann á Jörfa, scm liann

var fyrri vanr, ]>á hann fcr suör um ;
tckr þorleikr

vel viÖ Jionum, ok yfir borÖum mælti liann til Stýrs

:

]>at virÖist mönnuin f)ó Iiaíir fyri Jitlar sakir vcgit

þórlialla, stóÖ Jiann f)ér jafnan fyri fcosli, ok vissu

allir, at sii sök, er I'Ú feldir á liann, var af cinfeldiii'

Jians
,
cn cngri tilverknan; nú eru Iiér börn lians úng

ok munaöarlaus eptir , væri pví Jiöföíngskapr at liugga

f>au í nokkru. Stýrr scgist víJja sjá sveiuimi; erbann

mi Jeiddr fyri Stýr, ok lízt lioiium sveinninn sinár

í augiim sér, ok óvænligr tiJ Jiefnda. Stýrr mæJti

:

eigi licfi ck bætt víg mín liingattil dags, ok vcrÖr ]>at

nii liit f}Tsta sinn sem ek ]>at gjöri; í suinar sögöu

griÖkonur mínar ]>ar vera lirútlamb citt, grátt at lit,

x
) m. in.
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ulJamat, cr eigi vildi frífast; mí sýnist mer þat rett

ákomit, at sveinn [)essi liaíi lambit í foðurgjöldin, en

eigi mun Iiann frekara af mer fá. þorleikr mælti

:

petta er hvorki góðmannliga ne höfÖíngliga mælt, ok

hefða ek annara orÖa vænt af þer, er sveininum litil

lmggun í þessum svörum. Stýrr biðr hanu at {)egja,

ok segir honum muni hendtast at skipta sér eigi ineir

af þessu, muni svo hljöta at standa scm hann mælt

hefir. þorleiki J>ykir ráÖJigast at felJa þessa ræ5u.

HíÖr nú Stýrr þaÖan suÖr á leicS
, en er von liann muni

þargista, þá hann fer heimleiÖis. Kemr Stýrr á Ferju-

hakka til Ilaldórs , vinar síns, ok semr meÖ þeim

IlösknJdi hestadciluna bótalanst; lætr HöskuJdr svo

standa; en Ilaldórr gefr Stýr at skilnabi góÖan hest

gráan, er þeir IlÖskuldr böföu mest um deilt, ok

skiljast þeir meÖ vináttu
; fer Stýrr leið sína vestr.

j4/ vigi Stýrs.

9. Gestr sitr nú hugsi ura sitt mál, var

hann lítill at vexti ok frár á fæti, geymdi liaim tjár

fóstra síns ; dag þann, er von var Stýrs at sunnan, sat

hann at fé ok skepti öxi sína; varð þá sá atburðr, at

blóðdropar nokkrir féllu á skaptit J hann kvað þá vísu^

kemr lieim síðan, ok hittir systur sína úti, ok segir frá;

hún segir sér þyki líkast, at einhvörjum tíðindum gegni,

ok vildi hún þat kæmi niðr í makligum stað
; hann

kvað cnn vísu. þá þau eru þetta at mæla, ber þar

menn at garði, eru þat Stýrr ok fylgdarmenu hans,

höfðu þeir vöknat í Ilítará 1
, en Stýrr hafði skúað-

au hest, ok var því eigi votr; frost var um dagimi,

var þcim heini gjörðr, dregnar af þeim brækr ok skó-

klæði
,
ok kyndr eldr upp; Stýrr sat við eldinn. þar

hafði verit höfð soðníng daginn sama, ok stóðu liitu-

katlar utar á góJfinu, sein soð var í; Aslaug, systir

Gests, rekr þar í brækrnar, ok ber útávegg; eldahúsit

x
)
m. m.
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rar svo lagat, at handraðar voru innan veggja
, syo

gánga mátti á milli þeirra ok veggjanna á baki inönn-

um; tvær dyr voru á húsinu, lágu aðrar dyr út, ok voru

þat laundyr. Förunautar Stýrs segja, at sparaÖr se

eldíviÖrinn; Iileypr Gestr út, ok sópar saman því eldi-

viÖar sorpi, er hann finnr, ber inn fullt fáng sitt, ok

kastar öllu á eldinn, ok jafnskjött oöru fángi, lýstr

þá upp miklum reyk í liúsin ; hleypr Gestr þá í hand-

raÖana kríng á bak til við Stýr, ok höggr með öxi af

öllu afli í liöfufi honum
,
bakviÖ eyrat hægra megin,

svo í heila stóÖ, ok mælti: þar launaÖa ek þer lambit

gráa! hleypr út iaundyrnar, ok skellir í Jás; en Stýrr

linígr fram á eldinn; þorsteinn hleypr undir hann,

ok þá hann ser, at hann er liöggvinn til bana ok ör-

endr, lileypr hann út ok þeir allir ásamt eptir Gesti.

Gestr rennr uiulan ailt at Ilítará, áin var rend ,
ok

rann í streiug á milli; en rneð því Gestr var frár, |>á

stökkr hanu yfir ána. Förunautar Stýrs komast suinir

á miÖja leið, ok snúa lieim aptr, þykir þeim íllt at etja

berum fótum vifi klakann
;

en J>orsteinn rennr allt at

ánni, stendr Gcstr öörumegin, ok varnar honum yíir

at komast; ser j>orsteinn at íjandinaÖr sinn stendr

hinumegin, ok vofir yfir höföi sör; erþar vogun til at

ráöa, liitt er ok at hætta at hlaupa á ána, ok snýr viÖ

þat aptr. En bóiuli læsti Stýr í liúsi, þartil Snorri

kæmi, ok sæi sár lians, eptir því sem lög sögöu, ok

fcngu þeir hann eigi; voru þá send boÖ Snorra sem

skjótast; liann koin , nefndi votta at sárum Stýrs, ok

bjó ura iíkit; fer siðan þaðan, ok kenir at kveldi til

bónda þess, er Snorri liet, ok bjó í Ilrossholti, sagÖist

liafa mcð lík at fara ok beiddist greiÖa; honum var

veittr hann eptir faungum; líkit hafði drcgizt nokkut

ofaní HaífjarÖará
, ok vöknat til liöfuösins, var því

kyndtr eldr upp at þurka þat. Snorri bað fóik at Iiafa

kyrt um sik um nóttina. Bóndi átti dætr tvær, het
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önnur GuÖríÖr, liún varsextán, en hin fjortáu vetra; þær

livíldu báÖar í einni rekkju. [>á foik var allt í svefni,

ok gúÖr tími af nóttu, túk þeirra eldri svo mjök at

úrúast, at liún brauzt á hæl ok hnakka; hin spyr

livat veldr
J

liún segir, at liún haíi lieyrt raikit sagt

af Víga-Stýr ,
en aldrei set hann, raeÖan liann var á

lííi, nú se ser á engu meiri fýsn, enn at sjá hann.

Ilin svarar, hún skuji eigi raæla soddau lieiinsku, at

viJja sjá Jiann nú dauÖan, er mörguin stúð inikili útti

af í Jíiiuu, ok biÖr liana liætta [)essu tali. Litlu síÖar

vekr Jiún saraa inái, ok tekr nú meir at úkyrrast enn

lyrri, segist aldrei fá betra færi at sjá liann enu nú

;

hin ýngri viil liamla seiu fyrr, en sú eldri ræÖrmeir;

fara nú báÖar á fætr, ræÖr sú eldri ferÖinni, en liiu

fer eptir. Stýrr var rifaÖr í liúÖ, en líkit JiafÖi dreg-

izt ofaní ána um daginu, ok var [jví sprett frá liöfö-

inu; eldriuu var útbruiinimi ok glæöur eptir, var Jjúst

Jiit efra um Iiúsit, en dymt Jiit neÖra. J>ær gánga

liljúÖJiga inní eldaluisit, ok stilla nú liægt þángat sem

Stýrr Jiggr* ok skygnast nú sein bezt at Jionum, ok

vár sú eidri nærgaunguiari ; sýnist [leim [)á Stýrr rísa

viö í Iiúöimii, ok kveÖa vísu 1
. Snorri varÖ varr viÖ, at

einliverr var á fútum, kippir íljútliga skúm á fætr ser,

ok gengr út til eldaJiússins, at forvitnast um, hvat þær

haíist at; eu þegar liún Iieyrir vísuna, bregÖr Jienni

svo við, at liún æpir Jiástöfum, ok lileypr í fáng Snorra;

konui menu á fætr ok lialda lienni, er Jiún [)á svo ær,

at fjúrir Jiafa fulJt í fángi raeÖ liana; Jinnti hún aldrei af

opi ok umbrotuin alla núttina, partil undir dag, [)á

þat var stirÖt kveöin ok æöi draugalig dróttkveöin vísa,

alls ólik þessari, sem menn liafa uin liönd: liorfinn er
fagr farfi, o. s. frv., en ]>ó var snma meining fyrst i lienni,

ok var þar nefndr litr, en eigi farfi; nefndi þar i blæ-
j u h e i ni cör þvilikt, ok eigi bvör íiann henni þari at kyssa

sik, beldr scgir, at Jutn inuni innansliains byggja meö ser-

i

moldb ú alieiini
,
eör Jmlikt, olc J>ut var seiuast i lienni.
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deyr hun. Snorri segir \iÖ búnda, at ríú se err

launaÖr greitSiim enn liann vildi, ok kveÖr þat eigi

sina skuld, þó sér hafi eigi hlýdt verit. Bóudi svarar

at liann haíi enga skuld í, þútt svo illa liafi tiltekizt,

heldr séu þat úsköp dúttur sinnar. Snorri býst burt

Iiifc hraöasta, ok fer áleiöis raeð líkit, tekr þá at gjöra

mikla snjúdrífu á raúti þeim meÖ frosti ; ok þá á dag-

inn líðr, tekr líkit at fara illa á hestimim, ok snúast

öfugt, gjörist þat þá svo þúngt, at þeir koraa því eigi

lengra enn at eybihúsura nokkrum á melholti einu, ok

þar bera þeir grjút at því ok dysja; fara þar eptir leiö

sína, ok er eigi annars getit enn þat gengi greiðt. Um
vorit þá upp leysir snjú, fer Snorri eptir likinu, ok cr

þá allt tíðindalaust í þeirri ferð ; er þat jarðat at

kyrkjunni undir Hrauni, er Stýrr hafði sjáifr gcra

látit; en nokkrum tímura þar eptir, þá kyrkjan brann,

voru bein lians upptekin ok fiutt at Ilelgafelli.

10. Nú frettist víða vig Stýrs, ok þykir mörguin

mikils um verðt, at Gcstr, svo úngr inaðr, er aldrei

hafði fyrr víg vegit, skyhli Iiafa vogat soddan stúrræði

við slikan ofsamaim, er Stýrr var i lifiiiu, ok mörg-

um stúð úgn af, ok þútti þetta mjök liafa farit at mála-

vöxtum. Nú er þat at segja frá Gesti, at þeir J>or-

steinn skilja þar við ána, reniir Gestr suðr á leið

til Borgarfjarðar, ok kemr at iMel; sá lietHaldúrr, er

þar bjú, en koua Iians var föðursystir Gests. Ilaldúrr

spyr, því svo viki við ferðum Iians. Gestr greinir aiit

al' vígi Stýrs, ok biðr liann liðsinnis. Ilaldúrr bregðsfc

stúrliga reiðr við, ok skipar honuin at dragast burt

frá síiium augum hit skjútasta, ok eigi se Iioiium at

vænta iiðs lijá ser, er svo raikit úiiappaverk hafi uun-

it, at drepa Stýr, siíkan höfðíngja; en kona Iians

Ieggr heztu orð lii við búnda sinn. Gestr vcrðr fár

við, ok mcinar hann muni þenkja sem haim talar, en

þat var þú reyndar eigi
; cr Gesti fenginn hestr á laun,
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ok nú þykir honum betrast liagr sinn, at hann er

konainn á hestbak; ríÖr nú Jaöan á leiÖ til Borgar-

fjarÖar slíkt er hann raá, ok hefir eigi marga nátt-

staði, ábr hann kerar suÖr yfir áua; keinr liann síÖ ura

kveld at bæ ilaldors, ok drepr á dyr; f>ar koin hús-

karl út; Gcstr bifrr hann at kalla |>úrdísi, konu Hal-

dórs, á tal viö sik, húu var systrúnga Gests; hún

gengr út, ok kenuir cigi Gest í fyrstu; Gestr segir

henni, hvat liann á um at vera, ok i hvafca vandræb-

um hann se staddr; hún segir honura skuli til reiöu

sín hjálp, en hún se uggandi, hversu búndi sinn verÖi

viÖ
,
pví hann liafi verit vinr Stýrs, en vifx freista

hvers hún fái vi$ hann orkat; lætr Gest vera í útibúri

ura nóttina, svo engiiin veit af, nema hún ok húskarl-

inn. þúrdís stendr snemraa upp um raorguninn áör enn

Ilaldórr, lætr Iiún allbiítt at honura; hann mælir, at

eittlivat rauni undir |)essu blíðlæti búa, ok rauni liún

vilja biðja sik einhvers; hún segir, at svo er, ok ef

hann láti þessa bón eptir sbr, vili hún í bllu geb-

þægja honum sem hún getr; segir, at frændi sinn

Gestr sfc {>ar kominn, ok leiti lians liftsemdar, ok segir

hann liaíi vegit Stýr i hcfnd eptir föbur sinn. Ilaldórr

verðr óöamála, ok segir, at ef hann fái fest hendr á

Gesti
,

skuli hann eigi lífs frá sfer komast, er slíkt

ódáÖaverk hafi gjört, at drepa vin sinn ok raesta Iiöfð-

íngja. J>ar mátti gánga í kringum innanveggja allt

húsit, ok hengu tjöld fyri sænginni; Gestr steudr

á bak viÖ tjaldit at höfði honura, ok lieyrir alla þcirra

viöræÖu, ok kveÖr [)á vísu, þeirrar meiníngar, at hann

væri búinn til at ieika við hann sera Stýr, ok

rjóða báðar kiðr hans í blóði; liestr hans

stóð söðlaðr úti fyrir, lileypr hann strax á bak, ok

riðr at Gilsbakka til Illuga svarta 1
, heilsar honuni, ok

*) Um forfeðr Illuga svarta getr Landnáma í lsta parts

12 kap. (Jrar erhann 4öi frá landnámsmanni), en eptir 2, 1 kap.
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segir hverr ma5r hann se. Illugi spyr, livat títt se

í ferÖum lians. Gestr kvafc vísu. ]>á spurÖi Illugi

hann, liversu mikiim áverka liann hefÖi veitt Stýr;

þá kvab Gestr 1
:

Varat um sár en sáran

sák Víga-Stýr liníga

höndum þarf at binda

beit lijálmastöö pveita

;

þegar4 í brúnar beinum

báglunds GoÖa mági

undasæg í augu

allrauÖan sák falla.

BitSr hann lliuga ásjár; tekr hann pví eigi fjærri, en

telr, at ser se svo raikil fjölskylda á hendi, at hann

treystist varla at halda hann meÖ slíkum mannfjölda,

sem sör sýnist viÖpurfa, ok bi$r hann fyrst at fara

til Bæjar ok finna ]>orstein Gíslasou. Fer nú Gestr

þaðan ok til ]>orstcins, kemr ])ar á áliðnum degi ok

drepr á dyr; Iiúskarl einn kemr til dyra; Jiann biör

Gestr at kalla ]>orstein út. ]>orsteinn kenir út , ok

spyr Gest at lieiti ok tíöindum. Gestr kvað vísu pess

innihalds, at hann hafi vegit Stýr 3
, ok biðr Gestr

hann nú ásjár. þorsteinn kveðr ser störan vanda á

er hann sá 3&i; dóttur lians nefnir 2, 4kap., en son lians, Her-
niund, Kristindóinss. í 11 kap., hérum 1000; einninn gctr Banda-
maunas. urn Hermund ok hans andlát, en þar er hann
nokkut gamall til at vera saintiða Gesti porkelssyni

; lika

Laxd. 78 kap. um hans afsprengi
;
uin Illuga svarta gctr Eyrb.

17 kap. fyrst 982, svo einn ok hinn sarni mun pessi Illngi vera,

en kannske (óvist) hvort sami, sein Vatnsdæla telr vera koin-

inn af Grimi landnáinsmanni.
i) Eptir Eddu Síra Magnúsar Olafssonar, ok sú hálfa eptir-

komandi. a
)

efra pá er. 3
)
þetta er lielmingr af vísu, sem

Gestr kvaö pá , eðr viö einhvern annann vina sinna í Borgar-

firöi, pá hann var at segja frá vigi Stýrs:

Gestr hefír geitis rastar

galdrs miöjúngi skjaldar

dundi djúpra benja

dögg röskligast höggvit.
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[)essu, par svo margir ok miklir eptirmælendr seu, ok

íllt eitt muni hanu Iiljota af slikum óhappamanni , ok

er heldr enn eigi stvggorðr. Gestr kveðr vísu, ok enn

aíSra; porsteinn segir ser se enginn pokki ú vísum

lians. Gestr kvað enn; þorsteinn biðr hann liætta

|ní, ok segir hann skuli [)ó vera hjá ser natthiugt;

inn inorgiiniim sendir haim Gest til Reykja, ok biðr

Kieppjárn 1 at taka við honum
;

Kleppjárn telr por-

steini J>at skyldara, ok liaíi lianu aldrei lieitit at taka

við nokkrum vandræðamönnura af lionum. Verðr

Gestr þar {)á nótt, fer þaðan til porsteins aptr, ok

tekr liann {)á vel við honum; var Jiann ýmist ineÖ

Illuga, Kieppjárni eðr forsteini, iim vetrinn, þó lengst-

um með porsteini, ok liöfðu {)eir öruggau vara á ser

ffllan þaim vetr; var Iijá {>orsteini sjaldan færra enu

sextíffi karla um vetrinn. Líðr iui at vordÖíiun.

Maðr liet Teitr, at illu eiiiu kemlr, ok var kallaðr

Fjalla-Teitr, pví hann lá á fjölJum úti, ok Jifði {> \ í

líkara, &em haiin væri illdýri, enn Iianu væri

rnaðr. Kleppjám var {)ar svöitarhöfðmgi ; hauii

Iiafði nýbreytni {)á, at hann gjörði mánnsöfnuð at ná

Teiti, ok hafði hann í böuduin
, vissi engiim hvar til

{)at skyldi, {>ví liann liafði áðr aldrei látit hafa hemlr

á honum, {)ótt Iiann væri þrátt uinbeðiim.

Nii cr at segja frá Snorra: hann býr málit á

liciulr llorgfirðinguin
,

en {)eir liafa búit til Jiðs lýri

fram, cf haim kæmi. Fer Snorri heiinan með ílokk

maima, en gjörir áðr orð viniun síimm, at koma til

liðs við sik
,
ok {)á {>eir eru samaukomnir, ríða {)eir

allir suðr í Borgarfjörð
;

Borgíirðíngar hofðu njósn

af ferðum hans, ok hafa liðsalhað fyrir ölluiu vöðtun

út til sjáfar, at verja {æiin ána. Snorri kemr at áimi

l
) livort {icssi cr sami ok Landn. ncfnir i lsta parts 13

kap. tviU ck, ncma hana liafi oröil coöigamall.
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vestan fram viSIIaugsenda, hcfirliannShnndruð manna 1
,

enliorgíirÖíugar 12 huiulruft 2
. Geðtr kvað visu um morg-

uninn, áÖr liann fer lieiman 3
. Snorri rí<5r at ánni, ok

biðr [>á selja frain vegandan. |>eir svara, at nú liaíi

þeir svo viöbúizt, at lionum rauni eigi kostr, at draga

Gest úr greipuin sör. MeÖ Snorra eru taldir upp

liverir Iielztir voru ofrkappsmenn, er mest áfýstu at

berjast, svo ok af Borgíiröingum , at viÖ sjálft lá, at

þeir mundu berjast yfir uni ána; áttu þá margir góÖir

menn liiut i, at eigi skyldi svo mikili mannfjöldi ber-

jast; riÖu hvorutveggi frain í ána. En Suorri reiö fram

í eina eyri, sem í var iniÖri ánni, ok kvaÖ Jiat Jög,

at tala þar máli sínu , sem maÖr kæmist lengst at

hættulausu, ok stefndi Gesti uin víg Stýrs4 ; lirjöta {)á

margar vísur úr fiokki Borgtiröínga til Snorra , einna

mest fráGesti 5
. Snorri kvcöst eigi vilja gegua hákyrÖ-

um lians, ok se eigi at undra, þó hann taii djarft úr

ílokki; snýr hanu frá viö svo búit, ok fer vestr

leiÖ sína.

Nú líör at alþíngi. StýrimaÖr einn var þenna

vetr i KeyÖaríirÖi í AustfjörÖum, nafn hans varllelgi 6
,

ætlaöi hanu til Noregs um sumarit; sá var góör vin

Kleppjárns; þeir BorgfirÖíngar taka þau ráÖ, at senda

Iionum Gest tii utanferÖar. |>á voru liöföíngjaskipti

orÖin í Noregi, ok Eiríkr jari llákonarson korninn í

staÖ Olafs Tryggvasonar ; í hans hirÖ var þorsteinn,

son SiöuhalJs 7
, hann var vinr Kleppjárns. Kleppjárn

l
) 4 lnmdruð segir Eyrb. 56 kap.

, J»ar var í feríí meö honuni
Verinundr hinn nijófi, bróðir Stvrs, hann bjó þá í Vatnsfirði,

par var ok Steinþórr af Eyri, o. s. frv. ; Eyrb. telr þar upp mestu
viröíngamenn

,
sem voru xneif Snorra ok Boi'gfiiiííngum. -)

meir enn 5 linndrud segir Eyrb., ok er þat triUigra enn Jn'nu

mannfjöldinn. 3
)

ef eigi tvœr. 4
)

pessi sömu mál ónýtti

forsteinn Gislason fvri Snorra goöa um sumarit á aljnngi,

segir Eyrb. 56 kap. 5
) voru tvœr at visu teiknaöar i sög-

unni, ok í einni þeirra líallar hann Snorra blauöan, ok sá

rauöskeggjaöi goöi Jiafi riðit vestan meö liött

s iÖan.
r>

) in. m. 7
) m. m.
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sendir honnm orS sín at taka við Gesti, ok lætr J>ar

ineÖ fylgja hríng til menja, ef hann vill cigi trúa orÖ-

um Ges ts; leggr forsteinn ok Kleppjám lionum
fe til farníngar, en pórdís var eigi ör

{jrifráíSa, gefr hún honum gullhríng ok {jrjár merkr

silfrs ; skal Fjalia-Teitr fylgja Iionum austr, pví hon-

um vorn allar leiÖir kunnar; fara þeir austr l’jöll um
alþíngistíma fyrir ofan allar sveitir

,
verðr pví engi

maÖr þeirra varr. KemrGestr |)á til Helga stýriinanns,

ok tjáir honum sitt eyrindi ok or$ Kleppjárns; tekr

liann viÖ Iionum vel, ok á Teitr meÖ at fara
; bý$r ílclgi

Gesti mestan varnað á, at láta nokkurn af skipvcrjum

sínum verÖa varan viÖ, liverr maÖr hann se, því þar

seu nokkrir vinir Stýrs á skipinu
;

lofar Gestr fögru

ura {)at, ok svo gengr nokkra daga; en þat efiulist J)c>

eigi betr enn svo, at einn dag, er Gestr sat á búlka,

kvað hann vfsu, hvaraf skilja mátti , at hann var veg-

andi Stýrs; en þá skipsmenn vissu þat, hlupu peir

upp, ok ætluðu at honum, svo Helgi varð at gefa þeim

fb til at leggja ekki til lians íllt; var síðan allt kyrt í

ferðum þeirra; leggja þeir í liaf, ok gefr vel byri, ok

koma til Noregs. Jarlinn var {)á staddr í þrándheimi 1
,

ok |)orsteinn þar með honum; lætr Helgi Gest aidrei

við sik skiija, fer hit snarasta á fund þorsteins, ok

færir Iionum Gest með orðum Klcppjárns; J)orsteinu

tekr {)ví seinliga, fyrr enn hann ser jarðteiknirnar

,

segist {)ó eigi voga, at láta hann þar lengi vera, vegna

vina Stýrs. Skilst nú Helgi við Gest, ok afsalar ser, en

Teitr fer með Ilelga, ok er hann úr söguiini. Gestr

er um vetrinn með }>orsteini; en uin vorit sendir J>or-

stcinn hann til einnrar ríkrar ekkju, er bjö norðr í

Fjörðum, at menn yrðu hans síðr varir. Eigi hreif-

ir Snorri þessu máli á alþíngi. Nú vita menn

*) m. m.
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óglöggt, hvat or Gesti er orSit fyrst í bráiS,

v a r J) v í cigi s a m s u m a r s n t a n f a r i t.

Um vetrinn kenn- þat upp, at Gestr muni af landi

farinn , cykst sá rómr svo mjök, atmenn liafa pat fyri

satt. jiorsteini Stýrssyni pykir sér skyldast at gjöra

liefndina ;
fer liann uin sumarit til Noregs, ok liefir

vel fe meö sér, ok gjörir sér menn vinholla með pví

um vetrinn
;

fær hann pá uppspurt, at Gestr er meö

ekkjunni ;
uin vorit fer liann norör pángat, ok eru peir

sainan seytján á skipi ;
svo var tilfarit, at ekk-

jan bjó at fjarðarbotni. Einn dag, er Gestrvar

róinn á sæ at togfiski, koma peir porsteinn seint

nm kveld í fjörð þann, cr ekkjan bjó í, ok voru alls

ókunuir leiöinni, róa pcir skipinu á sker, svo hrolfir

undir peim, en komast pó allir á kjöl. Gcstr var viö

annann mann á bát, ok sér þetta, róa par at, sem

menninnir eru á floti, spyr Gestr, ef peir vili björg

hafa
;
peir játa pví fegnir. Gestr segist því ráða viJja,

hvat marga eðr hverja liann taki í hvert sinn á bat

sinn at flytja til lands; tekr Gestr eigi flciri enn tvo

um sinn, ok ætlar svo til, at þorstcin tekr liann

seinast ,
sitr hann í öðrum stafni, cn Gestr í öðrum,

ok liafði yfir sér loðkápu; pekkir þá hvorr annann.

porsteinn rnælti 1
, at nú hafi peir svo fuudizt, at hann

hcfði kosit at öðruvís liefði atborit. Gestr mælti: í

öndverðu þekta ek þik, ok því vilda ek ráða, hvat

mörgum yðar ek bjargaði í livcrt sinn
;
vona ek þú

munir eigi launa mér [>ví lífgjöfina at sækja eptir Iífi

jn/nu. Geta peir nú eigi framkomit hefndinni uin

kveldit , ok [mrfa greiða cptir penna hrakníng; veitir

ekkjan pciin liann, ok eru þar aliir ásamt [)á nótt;

en [>á hún veit peirra eyrindi, átelr hún pá stórum, at

þeir leiti cptir lífi manns síns fyri litlar sakir, ok

l
) m. 111.

2
) m. 111.
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launi {lanninnillu gott; vogar pd cigi at láta Gest vera

par um nottina, ok sendir liann einum ríkuin bdnda,

scm Eirikr liet, nppá Ranmaríki, liersir at nafnbdt-

um 1
;

pángát fer Gestr. En peir porsteinn ok lians

felagar standa upp um morguninn ok leita Gests, en

tinna livergi ; segir ekkjan
, at eigi muni peira auÖit

at hitta hann þat sinn. Fara peir vitS svo búit heim

aptr, ok þykir ferÖ sín ortSin allframkvæmdarlítiJ.

Nokkrum tima síÖar frettir porsteinn hvar Gestr er

niðrkominn, fer nú pángat, ok keinr par einn morgun

snemmindis; bar pá svo við, at Gestr var genginn til

vatns at pvo ser, stdÖ sinn hvorumeginn. Gesti brá

eigi vara fyri porsteini; en |>orsteinn höggr meÖ öxi,

sem hann Jmldi undir skikkju sinni, til Gests, ok stefnir

á liann initSjan , bar Iiöggit útaf síÖunni, skeindist

Gestr lítit, ok var pat svööusár. Bdndi viJl pegar taka

porstein , ok láta drepa
; Gestr bi8r liann gjöri [iat

eigi, segir, at porsteinn pykist eiga hefiula at leita:

ok mun mer petta fyrir cngu standa álcngd-

ar; ok fyri bænir Gests verÖr [rnt, at porsteinn cr

laus látinn, ok pykir honum nú pessi ferð JiáJfu cífrægi-

ligri enn hin fyrri, verbr pd svo búnu at una, ok

fer licim. Gestr ser, at hann getr cigi vitSIialdizt í

Norcgi fyrir umsátrum porsteins, ok fer at vori

komanda su8r í Miklagarfc, ok gcngr par á mála meö

Væríngjum, ætlar sik þar lieldr dJiultari verÖa. J>or-

steini kemr njdsn af þcssu, ok fer sama sumar út til

MikJagarÖs. E n p a t e r s i 8 r V æ r í n gj a o k N o r 8 -

manna, at vera at leikum á daga, ok gángast atfáng-

brög8um; þorsteinn gefr sik í flokk peirra; en Gcstr

pekkir Iiann nú eigi, bregÖr ok eigi vara fyrir liomim;

gengr porsteinn til fángs við Iiann, ok í pví bregÖr

liann saxi undan skikkju sinni, ok mundar til

J
) m. m.
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höfuiSs á Gcsti, en svo tólcst til, at á öxlina koni,

ok var J>at ó geigvæn li gt sár; sannast licr J)at

fornkveðna : a t e i g i in á ó f e i gu ra 1) c* 1 1 a, ok skcind-

ist Gestr lítit. Yærínírjar lilaupa upp Jicgar, ok cr

cigi annars kostr, cnn Jjorstcinn sc J>ar strax drepinn,

pví J)at voru lög lijá J)cim, cf annar veitti öörum bana

tilræöi,
J)á f‘cir voru at leikfángi, skyldi sá fyrigjöra

Iifinu. Gcstr fcJlir bæn at Væríngjum, ok

gefr J)ciin hálft fc sitt ]>orsteini til lausnar, scgir

pciin allan inálavöxt, ok biör J)orsteini griða; ciffa J)ar

ok nokkrir mcnn lilut at ,
at bomnn sc líf gcfit, ok

gj ö r Ö u J)
a t

J)
c i r m c n n , e r tæÖ u m á 1 i |> o r

-

steins at vilja Gcsts, er vissu ættarfcrÖ

f>orntcins. Nú cr |)oi\steinn laus gcfiuii, biör Gcstr

hann.nú at láta af at sitja um lif (sitt) optar, J)ar hann

megi sjá
,

at honiim vcrÖr eigi auÖit at koma scr af

dögiim , ok fari pat mjök at málavöxtum
, Jn í liann

liaíi cigi sakalaust vcgit Stýr; f>orsteinn hcitir J)ví,

en hiÖr Gcst aldrei at vitja á NorÖrlönd aptr; ok Jm'

hcitir Gestr, ok efndi. Er nú f>orsteinn orÖinn lelaiis

cptir allt J)etta, ok gefr Gcstr Iioimm fe til fcrÖ-

ar, ok skiljast nú sáttir. Fcr porstcinn nú til

Norcgs aptr, ok cr par næsta vetr eptir; fcr iim

smnarit til Islands, ok pykir frændum Iians ferÖin

næsta gæfnlítil orÖit hafa; en Gcstr kcmr nJdrei á

NorÖrlönd síÖan, pótti Jjar dngandi drengr, cr hann

var, ok er eigi getit hvort nokkut manna sc frá lion-

um komit 1
; f>orstcinn sczt at búi undir Ilrauni cptir

fööur sinn , ok I>j<> par alja æíi upp J)aÖan. Nú cru

prír vctr liÖnir, síÖan f>orstcinn förutan í fööurhefnd-

irnar, ok eru f>eir Gcstr úr sögunni.

Nú Jjykir Snorra lialla máli at scr, par f>orsteinn

har cigi auÖnu til at koma fram hefnÖunum, Iiuxar nú

x

) synist þá Gcstr at liafa verit í lierförnni nndir Basilió

ok Konstantínó.
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um ,
hvorsu hann skuli meÖ hægasta móti ok minstri

mannhættu vinna á Borgfir&íngum , frændum Gests, er

honum liöfðu undanskotit ;
taka Jjeir nú til at verÖa

nokkru óvarari um sik cnn áör, síöan svo mjök frá-

líör falli Stýrs. Svo hafíi tilborit, at [)rjú skip höföu *

komit afhafi um sumarit suíSr á Eyrum, t var eitt peirra

lekt ok öldúngis ófærandi á sjó; J>at seldu kaupmenn

forsteini Gíslasyni , ok [>essa varÖ Snorri vís
; þá

kaupstefna er sem ófcust, sendir liann frá Sælíngs-

dalstúngu tvo menn á Eyrar suftr, at njósna um heima-

veru J>orsteins ok Borgfirbínga ; annar þeirra var Kol-

skeggr

1

á LambastöSum*, ok biðr þá gjöra sem minnst

vart vifc sik eðr sitt eyrindi, ne leggja þar íllt til nokk- [i

urs manns, en taka sem grandgæíiligast eptir öllu [>vi,

sem þeir lieyra talat at þessuni mönnum lútandi. [>eir

gjöra svo, eru þar tvær nætr, ok gjöra lítil kaup, ríía hit

skjótasta heim vestr at Sælíngsdalstúngu
,

ok segja

Snorra, at þorsteinn Gíslason hafi keypt hit ófæra

skipit, ok ætli at draga þat / suiidr á miðvikudag, eu

sveitarmenn skuli flytja viðinn heim á mánadaginn

næsta þar eptir, innan þriggja vikna, ok se þorsteinn eigi

margmennr heima um þessa daga. Snorri sendir orð

vinum sínum ok mágum út i Eyrarsveit 3
, at þeir

skulu hittast þann dag, er sex vikur eru til

vetrar, en Snorri sendir at tvímánuði sum-
ars, ok skuli f>eir hittast í Lækjarskógi i Dölum4.

11. Snorri tekr dagverð at miðjum morgni
, ok

staiula hestar þeirra söðlaðir
;
Iiann átti J>rjá sonu, het «

einn Haldórr, annar Guðlaugr, var hann þcirra elztr,

l
) in. m, -) ellegar þat hefir vcrit Lantbi, cíSr (einhverr)

Lamhason tir Laxárdal; þvi
J>ó

Lambi væri hálfbróöir Olafs

pá, ]>á var liann 1006 með at drepa Bolla , ok hérumbil 1018
at hefna hans á Helga Haríibeinssyni, Laxd. 53 ok 59 kap. , ok

getr J>at þvi staöizt aldrsins vegna; nema bafi verit Eyj-

ólfr, sonr Snorra, er bjó á Larnbastööum á Mýrum. 3
) sem

Jiar eru á nafn nefndir, eigi færri enn 4, ok cigi fleiri enn 6.

4
) m. m. «
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ok f>órSr sá ýngsti, rar hann þá 9 rctra, ok skal

hann með fara. Guðlaugr var jafnan heiina, ok lét

Snorri liann sjálfráðan hvat hann starfa vildi, var

hann eigi heldr mikit laginn til vinnu ; hann var siÖ-

prói5r ok bænrækinn, ok helt vel trii siná, átti ok ekki

íllt' viS fólk, var hann J>ví eigi lyndislíkr hinum bræðr-

um sínum, en [>eir voru glensmiklir, ok köstuðu fyri

þetta spotti at honum. Snorri gengr til kyrkju, er

hann hafÖi þar gjöra látit, skein j)á sól úr austri; ok

er hann gengr inn, mætir haim GuÖlaugi, ætlar hann

þá út at gánga, ok hefir á bænuni verit eptir venju

sinni. Snorri mælir, hvort hann vifi eigi fara me$
ser at hefna móðurföður síns. GuÖIaugr svarar, at

hann ætli svo muni vel mannat, at eigi þuríi síns liÖs

við, ok hafi hann eigi skipt ser af vigaferlum híngat-

til, megi faÖir sinn ráða f»ví, en helzt vili hann þó

heima sitja. Snorri mælti: ek Iiefi eigi kallat at þer

um verk þín hingattil , ok skaltu þeiin sjálfr ráÖa upp

frá þessu
,

ok er mer vel um gefit þú hvergi farir,

ok rækir þína siöu. Svo hefir Snorri frásagt, at hann

hafi aldrei slíka raanns ásjónu set, sem GuÖIaugs, son-

ar síns, er lianu mætti honum í kyrkjunni
,

liafi hann

þá verit rauðr sem blóð at sjá í andliti, ok hafi ser

svo sem nokkr ógn af stafcit. GuÖlaugr fór nokkrum

vetrum síÖar til Euglands
,

gaf faðir hans honum fé

meft sér, gekk hann þar í múnkaklaustr , færíji sið-

ugan lifna^
,
ok þótti hinn bezti klerkr allt til dau<5a-

dags. Snorri rí<5r nú heiman ok fylgdarincnn Iians T
,

hittust hann ok hinir þar í Dölura, sein ráð var fyri-

gjört, ríÖa síðan allir saman su^r Bröttubrekku ,
var

þetta á laugardegi; Iiallar þá mjök at kvöldi er þeir

koma subr af fjallinu, ríöa þeir þá fyrir ofan bæi;

T
) Eyrb. segir í 56 kap. j> e Ir hafí alls verit 20 ok telr

upp 4 þá helztu,
J)ó er ólíkligt peir hafi svo margir verit í

þessari fluguferÖ.

6
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pá iiia.lt i Snorri : eigi Jiylkir mér at, þó nukæmi [íoka;

rííSa síSan suÖr IlvítársíÖu
,

[) á var Jjoka ýfir her-
aÖinu, ok vindr af liafi, ok úrviÖ, láta þeir uú

taka ntór hesta sina, ok ægja, riða [>areptir nokkra

stuncl
;

tekr [)á til at elda aptr, ok heiða upp [lokunn,

ok sá tífcindi yiir heraðit. Eigi var fleira manna

heima á hæ jmrsteins
, enn syriir háns, piltr einn, ok

ko’na s ú ,
er embættir fí?. [>areptir r/8a þeir

yíir ána; ok [)á þeir komu svo naerri , at sjá mætti

gripi við bæ þorsteins, spyr Snorri , hvort þeir sjái

fleiri enn þrjá liesta [)ar heima viÖ tiinit, svo sem ser

sýnist
;
jieir segjast eigi fleiri sjá. J>á mælti Snorri, at

eigi miiudu peir irianumargír Iieima vera. Riða nú at

hæiiuin, ok [)á er scil nýrunnin upp, ok sjá péir slóft-

ina eptir ser, er peir gjört höfðu uin nöttina yfir ána.

peir Snorri stiga af Iiestum sínum á hak viÖ húsin,

segir liaim einum, er meÖ honum var 1
, Iiaiin skuli fara

iij>pá skáíavegginn hægramegin, [>ví par hefir haun spurt

at jjorsteinn liggr undir, ok segir hohum at reita Þekj-

iiua, ok slfta grasit sciut, ok taka fast ok jafnt í, líka

sem hestr liiti
; maörinn gjörir svo. porsteinn vaknar,

ok kallar tii sinalapiltsins, ok segir 'hann muni ofskamt

liafa rekit hestana frá í gærkvöldi, ok skuli hann fara

at reka pá ;
liaiin anzar at eins ok sofnar aptr. Emi

heyrir porstéinn at eitthvat nagar pekjuna, kallar aptr

til piltsins, en liann sofnar aptr

;

fer þá [>orsteimi á

fætr út at forvitnast imi petta, ok er í línbrcíkum ein-

úm; ok
J)á

liann kcmr út úr dyrunum, litast haiin uin,

ok vérSr viÖ ekkert varr, ok vill nú skygnast víÖar nt í

Kríiigum Iuisin
; í því bili hFaupa peir Snori’i at hon-

um, er par ckki at sökum spurt, ok engu orði kemr

hann fyri sik

;

loggja J)eir at homtm fjórir í einu,

kemr eilt lagit í kviÖimi, ok fellr hann strax'2 ,
draga

*) minnir mik sá liöti pórör. *) Eyrb. kap. 56 setr vig

"por.vteins um haustit 1008 kemr þat af þvi til, at lnin hleypr
yíir hefnda éptirsókn forsteins viÖ Gest ok þau árin.
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þeir hann mi npp at veggnnm, ok híöaþar úti liljóöliga;

Jengist þorvarbi 1 at faöir hans kemr eigi inu, ok gengr

út, kemr liann engri vörn fyri sik, ok fer á sömu
leib a

. Annar son |7orsteins var ok heima
, liet liann

Sveinn 3 ok var níu vetra gamall
; Iengist lionum loöur

sins inn í bæinn, ok heyrir eitthvat hark níi, veit ok

eigi hvat um er, kemr hann út í dyrnar
,
ok er Iion-

nm svefn í augum, S n o r r i m æ 1 1 i v i ð s o n s i n n

|)d r Ö k a u s

a

4
: s e r k ö 1 1 r i n n ni ú s i n a ? ú n g

r

skal at ú n gum vega. |>órÖr s fós tri hans mæiti:

pat skal aldrei ske, at svo úngr sveinn se veginn, ok

sknlum viÖ undir eins falla háfcir. Snorri segir liann

skuli ráöa, pó ser se grunr, at sá sveinn muni ein-

hversstaÖar höggva í ætt sína. Bera peir nú I íkin sam-

an í eina kös par í túninu, skiljast viÖ svo búit, ok

hrai5a ser í hurtu, var petta á litilli stundu gjört;

lýsa víginu á næsta bæ; rít5a mi upp meÖ ánni, ok

yíir í Hvitársiðu ok upp frá bæjnm, stíga þav af hest-

um símim ok taka atfáng, ok leggjast niör, ok Iivíla

sik ok hesta sína. Fylgdarineim Snorra tclja petta

óvitrlegt, at leggjast ni(5r í grashogum skamt frá bæj-

um ;
eu Snorri segir eigi muni tilsaka; liggja peir par

fram yíir miÖdcgi, ok finna smalamann einn
;
Snorri

biðr hann berá kveðju Borgíirðíngnm frá Snorra goða,

ok segja þeir hafi nú gjört ser greiðara fyrir enn næst

;

ríða siðan vestr fjöIJ, ok livorr lieim til sin, ok pykkir

förin vel hafa gengit.

Nú er at segja livat gjörist á hæ þorsteins : kona

hans kernr Iieim úr seli sama drottinsdags morgun,

Jitilli stnndu eptir pat peir Snorri eru burtriðnir, ok

x
)
mik minnir hann liéti svo; Eyrb. nefnir Gtinnar son

porsteins
,
ok mun pat réttara. 2

)
man ek eigi at peir vægi

par fleiri, menn. 3
) m. m. 4

) pórór kausi er hér látinn

vera nógu úngr, pvi eptir Eyrb. kap. 55 sendi Snorri fafcir

hans hann út til FróiSár 1001 , at setja dyradótn yfír aptr-

gaunguiuun. 5
) mun hafa verit pórtirköttr, sbr. Laxd. kap. 63.

6 2
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ætlar at færa [)eim feígum lireinar skirtur; tvær dæt-

ur hennar tíngar eru með henni; r/ða J>ær nú at tiin-

garÖinura, ok stíga þar af baki, ok bi(5r hún þær at

bífca sín þar. Hún gcugr heim at bænum ok ser þar

vegs uinmerki; ok þá hún hetir litit á hverir Jiggja

vegnir, gengr lnin burt, ok stígr strax á liest, ok getr

eigi um fyrir þeim hvat hún haft heima set. þær spyrja,

hvat valdi hún koini svo skjótt aptr. Hún kveÖr eyr-

indit eigi hafa kraíit Jengri tafar; r/Ör nú sem skjót-

ast til næsta bæjar, sem lieitir Kelda 1
,
ok liittir þar

klerk einn, frænda sinn, sem Eldjarn- het, ok segir

honum tíÖiiulin; bregÖr hann \iö strax, ok tekr menn

mcfc ser at sjá líkin, sendir boÖ á næstu bæi , ok

flýgr nú þegar þessi viÖburðr um BorgarfjörS, ok er

at vörmu spori farit at leita Snorra
,
ok þcysast vestr

um Hvítársíðu, þann veg er likast þótti hann ribit

liefði, ok liafa þeir eigi af honum. FelJ þeim nú allilla,

at Snorri gekk svo úr greipum þeim, ok þáenn fremr,

er þeir frettu hann lieföi Jegit þar í búfjárhögum urn

daginn, ok viröist þeim nii Snorri lielzt til slægr orÖ-

it hafa; settu J»eir þá í lög sín , at hverr maðr skyldi

vera skyldr at Jeita strax um Jandeign sína at veg-

aiula, ef víg væri vakit innan heraÖs. Líðr nú vetrimi

eptirkomandi ok fram at alþíngi, ok búa þeir eptir-

máJin BorgíirÖingar
,

ok oru eigi þeir aldauÖa,

er fylgdu at þeim málum. Eru nú þessi mál uppi

höfö á alþíngi
, ok heldr Snorri svari vegna manúa

sinna, ok er hann ljúfr at svara febótum; gengr sá

dóinr á málit, at víg Stýrs ok J)orsteins skuli fallast i

faÖma, en synir þorsteins bættir þrem hundruÖum siJl'rs 3
,

ok lielt Snorri uppi febótum fyri menn sína
;

skuln

fjórir þeirra4 fara af Jandi burt, ok vera fyrir utaii

þrjá vetr

;

greiÖir Snorri bætrnar á sama þíngi ,
cn

J

) minnir mik lieldr cnn Klúka eftr Lækr. a
) m. m.

3
) m. m. 4

) m. m.
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hinir fara samsumars utan, er til voru dæmdir. Lykt-

ar nú pannin þessum málum at sinni.

slf Hefóarvigmii
'

1

.

12. Gudmundr liet maiSr, hannbjó í Asbjarnarnesi

á Vatnsnesi; GuÖmundr liaföi verit liinn mesti garpr

ok röskvasti drengr , en var komimi í elli ]iá þessi

saga cjöröist; liann átti p 2já sonu: Hallr het sá elzti,

BarÖi- annar, priÖi Steingrímr. Hallr var í kaup-

ferðuin jafnan , spakr at viti ,
ok hinn bezti drengr

;

svo bar viÖ þá her var komit sögunni, at hann var

staddr í Noregi
,
sem optar

,
næsta sumar eptir fall

J)orsteins. I Björgvin 1 voru fyri þeir Hárekssynin

ok spyrja J>ar til Kolskeggs, sem fyrr er getit at

fylgdi Snorra at drápi þorsteins
; J)á Hárekssynir urÖu

íians varir í bænum , leituðu Jæir lians , at J)eir gæti

hefnt á lionumfyri víg Jíorsteins; hann var ok4 mágr

Snorra. Kolskeggr Ieitar undan; en peir ná fjárhluta

lians, en lionum eigi; J)etta var iim vorit, er liann

núfeJausok farj)urfi, faJar alstaðar far, en fær hvergi,

liittir Hall, ok biðr licSs, kvartar uin lirakníng sinn ok

bágeiuli
;

Hallr gefr honum skip sitt ok nokkurn

kaupeyri, svo hann keinst undan, ok fer til Eng-

lands 5
. Hallr leitar sér nú fars til Islands

,
ok fær

livergi, ferhann út til J>rándheims, ok íinnr Jiar mann,

er |>orgils liét, Jieir höföu átt felag saman fyrri, en

1
)
paí sem nú cr eptir ágripsins cr fijrri partr Ileið'arvtga-

sögu. Guömundr var Sölinundarson
,
sá Sölmundr var Eylifs-

son
,

ok bjó í Ásbjarnarnesi fyrir son sinn GuÖmund; lians

dóttir var J>urítír gyía, systir GuÖinunÖar
;
hana átti 'þorsteinii

Ingimundarson á Hofi í Vatnsdal; b eirra son Ingólfr fagri

;

lians dóttir Jórunn, er átti ýsgeirr æöikollr á Ásgeirsá, faöir

Kálfs ok Hrefnu, er Kjartan Olafsson átti, sbr. Vatnd. ok Landn.

3 p. 4, 6 kap. ,Laxd. kap. 31 segir, at GuÖmundr eignaÖist

huriöi, dóttur Olafs pá;, peirra synir: Hallr, BarÖi, Steinn ok
Stcingrimr, en dætr Oluf ok GuÖrún

;
furiör var skapstór

ok skörúngr mikill, sem i þessari sögu má síðar sjá. -) liann

er kallaör VigabarÖi Landn. 3, 6, ok eins i Vatnsdæla sögu.
3
) m. m. 4

) ni. m. 5
) ni. m.
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höfðu
f)á

skilit; Ilallr bifcr hann fars; liinn tekr f)ví

tregliga; Hallr mælti, at hann vænti bezt til hans

hjálpar, því þeir liefðu mælt þat fyrrum, þá þeir voru

i lelagi saman , at hverugir skyldi hendr við

ÖÖrum b e g j
a , ef annar þyrfti liins liðs í nauðsyn.

porgils Jætr þá tilleiðast at liann fái farit, þó eigi með

öðrum kosti enn liann kaupi skipit liálft af ser, ok

þetta gjörir Hallr. Ilárekssynir spyrja, at Ilallr lieíir

undanskotit Kolskeggi, ok sö skipráðinn bjá þorgilsi,

sjá þeir at þeir bafa mist mannsins, ok snúast at

Halii. Verða þeir Ilallr síðbúnir; svo skjótt sem byr

rann á, leggja þeir út undir ey þá í prándbeiini, er

Fólskn beitir, ok liggja þar nokkurar nætr fyri byr.

llóndi einn lítill bjó í eyjunni, bann var vitlítiil ok

vesalmenni, bann átti þar allgóðan skóg ;
skipverjar

þeirra þorgils fórtt þángat, ok bjuggu ser efnivið; en

bóiula líkaði illa, ok knurraði um. |>eir Hárekssynir

í'á njósn af, at þeir Ilallr liggja undir eyjunni, taka

ser mi lítinn bát, ok róa þángat átta samau frá skipi

sínu um nótt upp at eynni annarsvegar, tala við bónda,

ok spyrja, bversu spakir kaupmenn seu, eðr bvort stýri-

maðr se á skipi jafnan; bauu segir þeiin allt af letta,

at þeir seu óspakir, ok gjöri ser miklar skeindir á

skógi sínum, en Hallr banni þeim, því se ser bezt til

bans þokkat. peir láta sem þeir egi leyndarmál við

Ilall at tala, slá til kaups við bómla , ok gefa honuin

bálfa mörk silfrs , ef bann geti komit Ilalli á sinn

fund, svo eigi sðu aðrir viðstaddir. Bónda grunar, at

ber nnini prettir undirbúa, en þykkir þó fagrt fe, tekr

við, ok iofarþessu; ferþareptir til Ilalls, okbrósargóð-

nieiinskii (haus), er Iiaiin banni atspillaskógi sinum, vili

bann nú Jauna bonuin með því, at gefa lionuin lof til

at böggva sem bonuin líkar, þar beztr er skógrinn,

ok skuli bann koma ineð ser. Ilallr gegnir þessu fá-

liga í fyrstunni, leiðist þó tii við fagnnæli bónda, ok
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fylgisfc meÖ liomim í rjóör eifct Jar bezfcr var skógr-

imi; eigi höföu |>eir þar leugi staÖit, áÖr bóiuli geugr

frá Ilalli, skilr Jianu þar einan epfcir, ok iæzt nokkut

Iiaí’a eyriiuli. En þábóndi er burtu, lilaupa þeir llá-

rekssynir allir sainau úr lauusáfcriiiu afc Ilalla, ok vega

þar strax at lionum, svo þar skipti engum orÖuin
, ok

engri vöru kemr liami fyri sik, vega ]>eir Iiaim [>ar,

Iiylja hræ lians, ok róa þareptir í skyndíiigu burt.

Skipverjum Ilalls þykir seinka aptrkvoinu hans, spyrja

bónda, livar hann liaíi skilizt vi8 hann; en bóndi lætr

sem hann hafi gengit l’rá sér í skógiuum; trúa [>eir

lionuin illa, fcaka liami ok kúga til sagna, svo hann

verÖr at láta hit sauna uppi; vísar lianii [>eim livaír

Iianu gekk seiuast frá Iioiuun
, íinna [>eir llall [>ar dauö-

au ok dysja hami , eu festa bónda [>ur jafnskjótt npp.

llárekssynir þykkjast nú nokkru liafa á veg komit uin

hefudirnar, fara sem skjótast suÖr meÖ Noreg ok allt til

Daumerkr ok at áliÖuu sumri hrjóta [>eir skip sitt í

spón viÖ Jótlands sítSu, svo eiiginn afkomst.

13. J>orgils ser at torsókt muni at leita vegand-

anna, tekr fjárhlut Halls allan ok liirÖir, ok lætr í

haf [>á hyr gefr;.fá [>eir uin suinarit mótviöri slór, ok

eiga harÖa ok lánga útivist; um vetrnætr taka þcir höfn

í AustíjörÖum i VopnaíirÖi
,

ok vistar [>orgils liáseta

sína [>ar í kríngum sikum vetrinn, ok leggr ríkt undir

viö [>á at leyua dauÖa Ilalls
; hanu var maÖr spakr ok

liægferöugr; um sumarit fer hauu til þíngs, ok hefr

með ser fe Ilalls, JiafÖi [>á enginn spurt þessi tíÖindi,

GuÖmundr 1’aÖir Ilalls var á þiugi. ]>egar líÖr at þing-

lokuin gengr ]>orgils einn dag til iögbergis
, ok Jiefr

]>ar upp alla sögu uin víg Ilalls
,

en liásetar liaus

sanna meö homun, Jiefr liann [>ar fe Iians, ok vili af-

heudu. ]>essi fregn fær Guömundi svo mikils Iiarms,

at lianu gengr [>egar til búÖar sinuar ok leggst, cn

BarÖi er fyri svörum; spyr liann þorgils
,

[>vi hann
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liafi leynt þessu svo lengi. f>orgiis kvaÖ ser sýnast

petta inál til nógra vandræfia liorfa, pó eigi hefÖi hann

pess fyrr getit, par slíkir nienn ættu hlut at, parmeö

hefÖi liann viljat híÖa, þartil hærist sönn afspurn um
þessi tíÖindi af öörum mönuum. BarÖi kvafi hann gjört

liafa vitrliga: ok hefr pú haft vel ok drengi-
liga úrpessum málum, hýör Jionum at eiga fö

Hails, sein liann ineðferÖis hafi; en porgils neitar

pverliga, ok vill ekkert af íiafa, segir, at svo kunni

falla, at þeir puríi sjálíir fjár síns um }>at petta mál

se til lykta; BarÖi vill hann lialdi pá liálfu, ok þat

verSr af. pá GuÖmundr kemr lieim af þíngi, spyr

puríðr, kona hans, livattíÖinda se af þíngi ; liann and-

æpti mæÖiliga, ok kvaÖ vísu um fráfall sonar peirra

;

lnin anzar meÖ annari ; leggst þessi harmr svo mjök á

GuÖmund, at hann lifir eigi lengr enn mánuÖ. Um íiaust-

it her svo við einhverju sinni, at BarÖi sezt í sæti pat,

sem Hallr var vanr í at sitja, pá liann var heima, ok

sat liann pá peirra hræhra efstr; móÖir hans kemr

inn, ok þá hún ser pat, rekr hún lionum gyldan kinn-

hest, ok skipar honum at skreiÖast hurt úr sætinu sem

hráÖast, ok vera eigi svo djarfan at setjast í sæti

Ilalls
,

mec5an hans se óliefnt
; Barði segir svo skuli

vera. Um liaustit fretta menn nú allstaðar at pessi

tíÖindi um víg Ilalls , einnin um fráfall Hárekssona,

pykkir nú mörguin vandast viÖ pat málit. porgils seldi

skipit liásetum sínum, ok letti kaupferÖuin, tók ser hú

í BorgartírÖi
,

ok sættu Gíslúngar nokkut úfa

viÖ li o n u in ,
hefr hann pat til tals viÖ pá ,

ok k v e Ö

r

þeir eigi sik einskis at kunna; verÖr at pví

iítit mark at svo stöddu.

Nú er þar til máls at taka, at BarÖi hugsar ura

eptirmælit. pórarinn 1 liet maÖr, spakr at viti ok frain-

>) Hans foroldri sjá í Landn. 3,5; systir hans ,
Þórdísi

f>orvaldsdóttur, átti Haldóri son Snorra goöa, ok er því eigi

furba, Jjótt Snorri liafi veitt þeiin ViÖdæliun at HeiÖarvigun-
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sýnn, er bjó á Lækjamóti í Víftidal, líann tar fóstri

Barða. Nú líðr fram at alfingi sumarit eptir. Um ieiÖ

BarÖi ríðr á þíng, fiunr liann þórarinn, fóstra sinn, at

máJi, ok spyr hann nú hrersu reisa skuli máJit. f>ór-

arinn mælti
:
þer eigið um mikinn randa at mæla, ok

J>arf her þolinmæðis við, þvíatjafnan eru margir
at frændsemi, ræðr lionum at hiðja Hárek bóta

fyri sonu sína á næsta alþíngi
,
ok J>ó liann fái engar

bætr, megi hann eigi láta sðr leiðast, ef liann vii\

sínum ráðum at Jilýta, ok muni allir þetta vel virða.

Barði hefr upp fiessa bótabeiðslu á þíngi. Ilárekr

var engi orðamaðr, liann liafði pá brugðit búi ok

afsalat lesittbróður sínum Klejipjárni
; svarar liann Jní,

at hann liafi engi fjárforræði, ok geti f)ví engar bætr

goldit; vísar liann því máli til 1‘rænda sinna, ok fær

Barði ekki frekara svar at því sinni, ok fer við svo

búit lieiin. Annat sumar leitar Barði enn ráða til J>ór-

arins
;
svarar Iiann, at á sömu leíð skuii atfara sem hit

fyrra suinarit ,
kveðr lier þurfi þolinmæði við at hafa,

ok muni hit þriðja sumarit verða vissara hvar þeir

skuli atgáng eiga, ef eptir hugboði sínu fer, en nú
seu margir jafnkomnir at frændsemi. Barði

gjörir svo, hefr upp enn þetta mál áðr þíngi slítr, ok

talar á Jíessa lund: mönnura mun kunnigt, at ver

iim. En at sá Jpórarmn spaki, Laxdæla-goÖi, sem Bandamanna-
saga umgetr, sé sami ok þesssi, sýnist enganveginn geta

staöizt, iivorki vegna aldrs, pvi hann verðr ofgamall, ef

þessi oksá er liinn sami, né ættar; J)ar er hann sagör Óspaks-
son, Höskuldssonar, Kollssonar, en móöirlians porgerör, dótt-

ir Egils Skallagrimssonar, sein eigi kemst Jieim við Laxdæla-
sögu

,
pví Höskuldr átti aungan Óspak' fyri son, lieldr

Ölaf pá, ok kemst þá heiin, nema í því, at Laxd. nefnir
engan af sonum Ólafs meÖ þórarins nafni, ok eigi annann af

lians vandamönnum, enn fórarinn, son BarÖarHÖskuldssonar,
ok kann ]>at at svo iniklu leiti at koinast lieim ,

svo ok, at

liann er látinn ]>ar vera samtiöa Herinundi Ulugasyni ok
Gellir, nema hvat ættartalan er órétt, svo ok at hann lcallast

Laxdæla-goÖi
,
ök þvi er undarligt at Bandamanuasaga Iætr

Jiann vera i ViÖidal eör Húnavatnsþíngi.
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egura ofmikil vandræÖi at vera, þar nú er

sanagpurt, at Hallr bróÖir minn er lífi miunr,
beiddumst v&r bóta af Háreki, fööur vegaudauua, hbr í

fyrra sumar, ok var oss eugi úrslit veitt, ok

mun [>ví flestum virðast, at vör berurn skarÖau
hlut fyrir yÖr; nú ítrekum vfcr sömu beiöui, ef

[>fcr vitib Iiverju nú skal Iieldr svara. Iláreks var ekki

við kostr, ok stdð honum eili, en hverr Iiinua,

sem á þíngi voru, stúngu liöfðuin hverr at Öðrum, ok

fer allt á sörau leið sem fyrra sumarit ; en allr Jjíng-

heimrinn lofaði hversu spakliga var at málinu farit.

Gísli 1 hét maðr, son J)orsteins 2
, hann var í kaupferð-

iim launguin, ofláti mikill ok óvarr í orðum
;

[>etta haust

kemr hann út, fer heim i Borgarfjörð tfl frænda sinna,

ok fr&ttir af [>essum málum. J>riðja sumar, áðr Barði

fer á J)íng, ríðr liann heim at Lækjamöti , ok spyr

J)órarinn, hversu nú skuli at fara. J)órarini\ mælti, at

nú yrði hann enn at biðja bóta sem fyrr, skyldi hann

eigi optar ráða honum til [>ess; sagði hann nú vera

[>ann mann kominn, sem hann hefði eptir beðit, [>at

var Gísli: spyrst mfer svá frá Gísla, at hann
er bráðskeyttr tilmálsat taka, frígjarn 3 ok

of kapp^, segir mer svo hugr um, at liann muni ein-

hverju [>ví svara , at auðgengara vevði at inálinu eptir,

enn verit hetir. Barði kvað ser [>)kkja mikit fyrir at

biðja [>á e\in bóta, en kvað [>at roundi [>ó verða vera,

[>ví hans ráð mundu ser til bezta koma. JNaríi hét

maðr, frændi Gíslúnga, liann var mesti illhreisingr ok

ofstopamaðr, ramr at afli, Jýginn ok ójafnaðarfullr at

öliu; við alla menn lyndti honum illa, en [>ó verst við

frændr sina, barði hann á mÖnnum, ef hann fekk eigj

1 Hvort sem þat hefir verit Gísli sá, er Grettir hýddi*
ok Grettis saga umgetr i 61 kap., ok erþar sagör sonr í’or-

steins Gislasonar, er Snorri goöi let drepa; pó getr svo verit

kannske s
) m. m, 3

) eigi varÖ öÖiuyís lcsit. 4
)
oi'rkapps-

maör.
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þat Iiairn viWi, ok tók af þeira, er haau raátti
,

var

Iiana i ýrasura stoöura ura Jand ,
ok eyrði livergi.

J>órarina bafc Baröa fyri kost ok mua at fá {jana

mana norðr meÖ ser , ef hann væri á Jnngi ,
ok kvaÖ

til nokkurs koma mundi. BarÖi kerar á þíng, þar er

Gísli ok fleiri fræadr liana Borgiirðuigar. BarÖi gengr

til lögbergis einadag á miÖju Jnngi, ok mælir : svo er

viÖvaxit, at ek liefi lifer tvisvar beöit bóta fyri víg

Ilalls, bróöur raías, b e i d d i ra i k
J)
a r a a u Ö s y a t i 1

,

ok var í hvorttveggja sian gefiaa iítill gaumr at raáli

minu; nú sýnist raer {>ar nokkurrar úrgreiÖsJu von, er

\m ert, Gísli! svo ek {raríi eigi lengr at velkjast í

{íessura vafa, munu ok ilestir pat raæla, at vér eigi

fórum meö raikilli frekju at máiinu, ok er yör því

skyldara góöu at svara. Aungvir anza fyrr enn Gi'sJi,

hann mælir, ok styöst á spjótskapt fram : vör munum
verÖa nokkru at sVara , a 1 s {) ú r e k r {) i 1 1 e r i n d i

,

o k {) ú hefirberligaá m i k k v e Ö i t ,
{) ó e k J)

y k k

-

ist nokkut þverko min n við máiit: í fyrra

suraar á Englandi var ek í þeim staÖ, er Iieitir at f>úfu-

steini 1

,
])ar sat ek á torgi ok liafÖi nokkru silfri at

verja, lá þar lijá mer sjóör eian, sera í voru sjö merkr

silfrs, riöu þar um torgit nokkrir óskynsamir
nienn, ok varð eiaura þat fyrir, at lianu kyntist

til viö in ik ok stakk spjóti síiiu við sjóö raínum, ok

reiuli uppá, ok reið aieÖ þat burt, hafða ek el^ki þar af,

vísa ek þer þar til bróðurgjalda, þykkir mer þat at

glíku sein þetta raái
,
því {>at s J Ifr tei ek vera

á vandarveifi, ok m u a u m v b r {> a r e i g i ö n a u r

fe tilleggja. EiÖr mælti Skeggjason: segja skal

þursi, el’ hana sitr nokkviðr viö cld, ok er

illa ok óvitrliga undirtekit, at svo stórir meaa sem nú

egu JiJut at. Gísli svarar: Jier sannast þat , sem mælt

cr: Výlir 2 fjarri, en ver sjaldan! ok erþatþía

') eör eitthvat keiidt viö steiu. -) varö eigi ööruvisi lesit.



88 13-14 K.Agrip Vígastyrs- ok

at von, at halda svo svari frænda 1 þinna, sem nú má
lieyra, okhleypr í bríxlyrði vib Ei<5. Nú mælti EiÖr:

eigi Iiyrbum víir at skattyrbast vi^J [)ik.

Gjöra menn nú mikinn róm at máli BarÖa, ok [)ykkir

[íúngliga svarat með slíku spaklæti sem pessa er beiðst.

14. Helga liet ekkja úng, hún bjó vestr í Döluin 2
,

Iiénnar baÖ maSr sá er Gríinr 3 het

,

norSan úr Eyja-

íirSi; konan var í ætt viS Kleppjárn
;

maSrinn var á

alþíngi, ok var honum konan föstnnS, skyldi brullupit

standa hálfura raánuöi fyri vetr4 um haustit. BarÖi

kom citt sinn at búb Kleppjárns, ok mæltu þeir

J)ar málum; [>ar sá Barbi Narfa, ok kom Barfti sfer

brátt í tal við hann, ok býiSr honum lieim til sín, ok

þat þábi Narli. }>á BarÖi kemr af Jnngi talar hann viÖ

J>órarinn, oksegir honum af málum sínuin, ok sérjiykki

[)úngliga áhorfast. [íórarinnmælti : núcr svokomitsem

ek vildi, erþatnúíþreytt, a t s v o sýnistvitrum
mönnum sein okkr, ok er nú óvaiulara enn fyrri,

at sjá, hvar at skal gánga nm liefndina; BarÖi baÖ

hann fyrisjá. Sá maðr var [iat sumar í Jnngför meÖ

BarÖa, sem [>órbr liét, bóndi á Márstöðum íVatnsdal;

liann átti tvo Iiesta alhvíta, nema á eyrunum, [)ar voru

[>eir svartir, þóttu lionum hestarnir slíkt metfe, at

Iiann vildi [)á eigi missa fyrir aÖra hesta; [>at liafbi

[> ó r b i o r b i t t i I f a r r e k s , a t h e s t a r liansbábir

voru í brottu. Narfi verÖr eptir á Lækjamóti, tekr

]>órarinn á móti honum ágætavel, svo Narfa [>ykkir leika

í lyiuli. ]>órólfr hét mabr, erbjó á Sleggjulæk íBorg-

aríirÖi ,
hann var nú mjök hniginii á hinn efra aldr,

J
)
feir Gíshíiigar er at sjá af sögunni at hafi verit at

vísu venslaiSir vitt Illuga svarta, ef eigi Ei5 ;
en Illugi átti

lugibjörgu, dótturdóttur MiÖfjarÖar - Skeggja, systurdóttur Eiðs,

sbr. Landn. 2, 17 og3, l,og Laxd. kap. 6, ok er því eigi at undra
þótt Gisla þætti skyldug lib'veizla Eiös; en í þessari sögu
jnan ek eigi at væru nokkurar ættartölur Gests eör BorgfirÖ-

inga, ok mun þat hafa verit undangengit i þvi tapaÖa st^kk-

iuu (?)eius ok vandt er isögum. s
) m. m. 3

) m. m. 4
)
m, in.
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en bafÖi Verit Jnnn gililasti garpr í æskn sinni; konu

átti hann ser, voru þau altíð ósamþykk, svo sitt vildi

hvort, var hún óðmálug rajök ok meÖallagi
vitr; hann átti vopn góft í hirÖslum sínura , er liann

hafði eigi áhaldit síðan hann letti vigaferlura. Nokkru

sfóar kerar |>órarinn á tal viÖ Narfa, ok spyr, hversu

honura se vingat viÖ frændr sína. Hann svarar, at

li tíll se vinskapr [leirra á niilluin. Muntu vilja slá

k a u p i v i Ö m i k ? segir þórarinn : raer er sagt
,
at }>ór-

ólfr, frændi J>inn, eigi sverÖ gott, ok getir jú sóktraer

þat, vil ek gefa þer stóÖhross væn
; Naríi vill pat

gjarnan. }>órarinn selr lionura í hendr stóran hníf,

er hann skal gefa konu }>órólfs til at vera með ser í

fylgi: er mer sagt at vápnin eru sigraufcig,

segir }>órarinn, mun }>ik eigi hresta at Ijúga hvat þer

sýnist haganligast, hvarfyrir þú hiÖir vopnanna. Narfi

baö hann at vera þarum óhræddan
,
ok gengr liis at

kaupinu ; hleypr síÖan suír um heiði, ok kemr um
kveld ofan í HvítársíÖu til eins frænda síns, er bjó á

Veggjuin 1
,
er })ar um nóttina, ok biðr liann at ljá ser

vopn, ok segir at einn AustmaÖr norðr í Öxnadal- hafi

skorat á sik til einvígis útaf konu einni, er báhir

viJdu hafa, ok se stefnudagrinn at IiáJfsinánaðar fresti,

ok fái liann livergi vopn, segir hann }>at líkligasta til

um náttstaði sína; hinn svarar, at }>etta muni allfc lýgi,

ok fái hann engi vopn hjá ser. Líkar Narla }>at alliila,

ok hleypr yfir til }>órólfs, sem sverhit haí’Öi, ok segir

honuin, hvat liann á um at vera, ok til náttstaða

sinna, sem á fyrri hænum, var vel vift honum tekit

at eins; biðr liann }>órólf at Jjá ser vopn, olc kvcör

ser aldrei meiri nauÖsyn á vera enn nú. }>óróJfr kvaÖ

ser annat nær, enn skipta ser af, })ó hanji gjöri ser

illindi vib mcnn, ok megi hann sjálfr annast sín kvenna-

mál ,
ok eigi rauni hann sleppavift hann sverSinu; fer

x
) m. m. 2

) m. m.
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Narfi [>á <il konu hnns, ok tjáir Iienni mál sitt, ok

gefr hénni hrfífinii ; hún tekrvið ok Jjykkir J)íng í vera

,

hleypr sem skjótast til karls síns , ok er næsta ciÖ-

málug, kVeÖr Jjatskömm mikla, at vilja eigi duganauS-

stöíldum frændum siinim: etSá hvat skai fr etka rli

pínum svo gott vopn, parstú er kominn at

fótum fram? ok kveör J)at liggja rybgat á kistu-

botni, ok lílmii nó J/tit gagn í vera; hann svarar sein

fyrri
, át honum se eigi J)at um Narfa geíit, at liaim

•

sleppi vopuuin síittnu viÖ hann, ok télr pat mangi
muni gjört liafa at klækjast á viö hanuj fer

'hiin J)á
ok hrýtr upp hirzluna, sem sveríiit lá í, ok

j

selr í hendr Narfa ; en hann strýkr Jægar norÖr ok

fær pórarni. f>órarinn kveÖr hann vel haía rckit eyr-

indit, ok biðr haflti taka hrossin, ok fara norÖr fyrst

um stiind a t f i r r a s't f u ii d fr æ n d a s i n n a. Narfa

pykkir gjöfiti góÖ, fer tiieÖ hrossin htirtu, ok er hánii

úr BÖgunni. J>eir GísMngar 1 prír4 hræðr höféu einn

teig viÖ Ilvítá at slá, ok gengu at Jn í verki allir saint,

ok skyldi teigrimi alItícS billuti á tiltekmun tíma eptii’

J)i'ng
3

. Sá hititr var til nýliliidit þar uorðr um Iiéröð,

Vatusdal ok Vitíidal, at aftókust öll mamiainót4 á Jjeiin

misserum. Skip liaffii koinit uin sumarit í Blömduós,

hafÖi stýrimaÖr , sem Eiuarr 5 Iiét
,

par Iiest í Iiapti

;

maðr hét Ilaldórr 6
, íítillbóndi, ér bjó í Kleifuin 7 við

Blöndubakka. Ilestr stýrimanns hvarf uin haustit;

klagar hami pat fyrir Höskuldi göða á Flöskuldstöðum,

hann rar góðr maðr ok réttdæmr. J>ar getr ok um
mann nokkurn, son [>órdísar s spákonu at Spákonu-

#̂ I

felli 9
,
heldfeiin um hana sjálfa 10 .

,
}

*) m. m. 2
) heldr enn fjórir. 3

) bafa svo Heiííarvigin

gjörzt eptir þessari sögu tim haustit 1018 . *) var svo illa

máð ,
at eigi varð öðruvísi lesit. 5

)
m. m. 6

)
m. m. 7

) m.
m. ") rétt mun pess minnst, því þessarar pórdisar at Spákonu-
felli á Skagaströnd getr ICórmakssaga

; fórólfr Iiet maðr henn- j

ar; liún var mjög fjölkunnig; liennar getr ok í Vatnsdælu at

fjölkýngi einu. XJ

) m. m. 10
) hér datt botninn úr sögunni.
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